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Abstract 

The aim of this study is to find out in which way the education about climate in school is 

taught and how the students experience the world situation today. There are various theories 

about the greenhouse effect and its origin and these theories should be addressed to ensure 

that students get a broader understanding of how climate change occurs. This includes the 

natural phenomena and also the human impact on climate change. Students in school are a 

source of concern that only human are the cause of global warming, and know little or almost 

nothing about the natural phenomena of global warming.  I will mention what has emphasized 

in the national steering documents in the case of environmental education at school. 

 I have used a qualitative method, where interviews and document analysis were used as 

techniques. The interviews took place with five students in ninth grade and with three science 

teachers in the same school. 
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1. Inledning 

Människans utsläpp av växthusgaser och dess inverkan på jorden har under de senaste åren 

dragit till sig en stor uppmärksamhet världen över. Vad händer när klimatet förändras? Vilka 

konsekvenser kan ett förändrat klimat få för växter, djur och människor? 

Enligt FN:s klimatmöte COP 15 som hölls i Köpenhamn i december 2009, hade 192 länder 

samlats och deltagit för att få ett nytt bindande klimatavtal så kallade Kyotoprotokollet. 

Klimatavtalet ska innehålla mål för minskade utsläpp i industriländerna och en förbindelse för 

utvecklingsländerna om att bromsa sina utsläpp.  

(Gustavsson, Ingrid (2009). Klimatmötet i Köpenhamn. Sveriges radio, 19 december).  

 

Min studie handlar om hur man undervisar i olika klimatfrågor, där växthuseffekten är en 

central aspekt. Ämnesdidaktikens grundläggande frågor är: Vad? Varför? Hur?                                      

Vad är det som lärare man vill undervisa om och vad är det viktigast man bör ta upp när det 

gäller klimatundervisningen i skolan? Varför är klimatfrågor viktiga och hur bör det 

presenteras på ett sätt som främjar elevernas lärande?  

Eleverna behöver vissa bakgrundskunskaper för att förstå hur klimatförändringar uppstår 

(Lönngren 2009, s 12). Det finns olika teorier vad som kan ha orsakat växthuseffekten. En 

teori är att människans förbränning av kol och olja är orsaken till växthuseffekten och därmed 

jordens uppvärmning. En annan teori är att människan inte har någon inverkan på det allt 

varmare jordklotet på grund av att växthuseffekten inte förklarar klimatskiftningarna, och just 

att det uppstår klimatskiftningar är helt normalt (Claes Bernes 2007). Eleverna i skolan känner 

en oro att det bara är människan som är orsaken till växthuseffekten och vet lite eller nästan 

ingenting om de naturliga företeelserna som kan bidra till växthuseffekten. Där tv och media 

har givit eleverna dess knapphändiga vetenskap om växthuseffekten.  

I pedagogiska sammanhang är det viktigt att lyfta fram de grundläggande kunskaperna om hur 

och varför klimatförändringar uppstår (Lönngren 2009, s 12). Olika teorier skiljer sig från 

varandra och med undervisningen i detta ämne får eleverna en större kännedom om hur 

växthuseffekten uppstår och vad den har för föreliggande orsaker. I skolan talas det om den 

”hållbara utvecklingen”, där man som individ ska känna till hur man kan förbättra miljön och 

vilka åtgärder som kan vidtas för att värna och skydda miljön. FN har bestämt att utbildningen 

för ”hållbar utveckling” ska vara ett prioriterat område under perioden 2005 till 2014 (SOU 
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2004:104, s 41). Läroplanens och skolverkets kriterier och mål kring miljöfrågor handlar 

mestadels om hur man ska värna och skydda miljön samt vilka åtgärder man ska kunna vidta 

som individ. I detta sammanhang är det viktigt att belysa de olika teorierna om hur 

klimatförändringar har uppkommit på jorden. Målet är att eleverna ska få en bättre och 

bredare insikt i hur klimatförändringar har uppkommit. En annan viktig aspekt som dessutom 

bör tas upp i agendan är de essentiella egenskaper som de naturliga växthusgaserna har på vår 

jord. Utan dessa så skulle jordens temperatur idag vara 18 minusgrader, vilket innebär i sin tur 

att liv inte skulle existera på vår jord.  

Uppsatsen utgår både från ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv kring klimatfrågor. 

Lärarperspektivet utgår från ämnesdidaktikens grundläggande frågor vad, varför och hur. Den 

undervisningsfrom och kunskap läraren använder sig av är faktorer som påverkar elevers 

lärande. Elevperspektivet utgår från elevernas kunskaper och erfarenheter.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur klimatundervisningen på högstadiet undervisas och 

hur eleverna upplever situationen på jorden idag? Det finns olika teorier om växthuseffektens 

uppkomst och dessa teorier bör tas upp så att eleverna får en bredare insikt i hur 

klimatförändringarna uppstår. Till det hör de naturliga företeelserna och även mänsklig 

inverkan på klimat förändringar. 

 

1.2 Frågeställning 

- Hur undervisar man om klimatfrågor i skolan? Vad tycker lärarna det är viktigast att 

föra fram i sin klimatundervisning? 

- Hur upplever eleverna klimatfrågan? Anser de att det bara är människans fel att 

klimatet förändras? Hur upplever eleverna situationen på jorden idag? 
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2.  Teori 

 

2.1 Ämnesdidaktikens frågor: Vad? Varför? och Hur? 

Man brukar tala om den ”goda läraren” och det har visat sig att goda lärare skiljer sig mycket 

åt, beroende på vilka undervisningsmetoder det används i undervisningen (Sjoberg 2005, s 

33).  Det lärarna har gemensamt är att de kan sitt ämne, men hur de förmedlar läromedlet kan 

se olika ut.  

De grundläggande frågorna inom ämnesdidaktiken är: Vad? Varför? Hur? 

Vad är det som är viktigt i ämnet, och vad är det som är mindre viktigt. Vad är det man ska ta 

itu med och vad är det man ska utesluta? Vilka är de stabila hållfasta tankarna och vad är 

marginellt? Vad är det som är varaktigt och vad är det som snabbt kan förändras? 

Varför ska man undervisa om klimatfrågor? Varför är klimatfrågor så viktiga att man placerar 

in de för alla i skolan? Hur kan klimatundervisningen medverka till att realisera skolans mer 

överordnade mål? Överstämmer lärarens mål med eleverna?  

Hur ska undervisnings materialet presenteras på ett sätt som främjar elevernas lärande? Det är 

själva lärandet som är målet, en elev lär sig inte alltid det som står i läroböckerna eller det 

samma som en lärare undervisar (Sjoberg 2005, s 33).   

Min teoretiska utgångspunkt är att lärarna i de naturorienterade ämnena ska hålla sig en jour 

med den pågående forskningen inom centrala och aktuella frågor. Till det hör rimligen 

ämnesdidaktikens frågor vad, varför och hur om den pågående klimatförändringen. En 

hypotes som har arbetats med i denna uppsats är att den pågående uppvärmningen och 

orsakerna till denna slår igenom i NO undervisningen.   

Det som ska läras ut i skolans klimatundervisning är att en naturlig klimatförändring inträffar 

som såväl påverkas av en mänsklig klimatförändring. Detta är för att förverkliga 

naturvetenskapens mål med eleverna och därmed ge en bredare insikt i hur och varför 

klimatförändringar uppstår på jorden. En annan viktig aspekt är att eleverna inhämtar en del 

kunskap från tv och media som i sin tur kan vara ofullständigt. Lärarnas uppgift blir då att 

främja elevers lärande med fullständig kunskap.  
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För att definiera klimatfrågans innebörd behöver de centrala begreppen preciseras, naturlig 

företeelse och mänsklig inverkan på växthuseffekten. 

 

2.2 Begreppet naturligt  

Ordet naturligt kan ha flera innebörder, dvs. något som är medfött, sant, äkta etc. Det 

naturliga urvalet är en biologisk process som gör att vissa individer är särskilt anpassade till 

den mångfald som råder i deras omgivning (Nationalencyklopedin, naturligt urval 2009). En 

del mänskliga handlingar är naturliga, dvs. medfödda som t.ex. kosten vi människor är 

anpassade för. Andra exempel är förlossningen vid barnafödelsen.  En del mänskliga 

handlingar är naturliga och utgör ett naturligt urval som vi människor är anpassade för (Marc 

Ereshefsky (2007), Where the Wild Things Are: Environmental Preservation and Human 

Natur. University of Calgary, Canada. Vol 22:57-72, s 58-61).   

Kolets kretslopp är ett naturligt kretslopp som finns i naturen, där alla levande organismer är 

uppbyggda av molekyler som innehåller grundämnet kol. Ett naturligt kretslopp fungerar 

genom att växterna använder luftens koldioxid när de tillverkar energirika näringsämnen. 

Detta utnyttjas i alla näringskedjor, bland annat vid förbränningen i alla celler. Människor och 

djur får t.ex. i sig kolrika ämnen genom att äta växter och andra djur. Då bildas koldioxid som 

återgår till atmosfären t.ex. genom utandning, där den på nytt kan på användas av växterna. 

När växter och djur dör kan de efter lång tid omvandlas till olja och stenkol. När människor 

använder fossila bränslen (kol och olja) frigörs koldioxid till atmosfären (Andréasson 2006, s 

71-73). Kolets kretslopp cirkulerar mellan fyra reservoarer: haven (inklusive marina 

organismer), atmosfären, den terrestre biosfären (landekosystemen inklusive mark) och 

berggrunden. Människor påverkar kolets kretslopp genom användningen av fossila bränslen 

(olja och kol), eftersom döda växter och djur omvandlas till fossila bränslen som i sin tur 

frigör koldioxid till atmosfären. Ett överskott av koldioxid i atmosfären medför ett varmare 

klimat som naturen inte klarar av att balansera (Andréasson 2006, s 71-73). 

Ordet onaturligt är motsatsen till naturligt, dvs. något onormalt, orimligt, naturstridigt, 

missbildat etc. De mänskliga handlingarna som är onaturliga är t.ex. den mänskliga 

interventionen på miljön (Marc Ereshefsky 2007). Ett miljöingripande påverkar negativt på 

levande varelsers mångfald och biotoper. Människan föddes inte till att använda sig av den 

nya teknik som används idag av många människor. Den nya tekniken gör vår vardag lättare 
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och bekvämare, men människan förstärker växthuseffekten genom utsläppen av fossila 

bränslen. I sig är detta naturstridigt och ingriper negativt på miljön.    

 

2.3 Naturliga företeelser 

Enligt SMHI metrologirapport om växthuseffekten är naturliga företeelser beroende av 

klimatets naturliga variationer, man ska komma ihåg är att klimatsystemet aldrig är i jämvikt. 

Jordens rotation kring sin axel och dess samverkan kring solen medför att solenergins 

tillförsel till jordytan hela tiden förändras. På så sätt förekommer vindar, havsströmmar, 

högtryck och lågtryck, som därefter påverkar fördelningen av moln, nederbörd och andra 

väderfenomen. 

En naturlig växthuseffekt har alltid varit nödvändig och funnits på vår jord. De naturliga 

växthusgaserna på vår jord är vattenånga, koldioxid, metan och dikväveoxid. Utan de 

naturliga växthusgaserna skulle jordens temperatur idag vara 18 minusgrader. Tack vara den 

naturliga växthuseffekten behåller jorden en medeltemperatur idag på plus 15 grader 

(Naturvårdsverket rapport 4104 1993, s 15). Utöver de naturliga växthusgaserna påverkar 

även jordbävningar och vulkanaktivitet klimatsystemet (Andréasson 2006, s 72).   

 

2.4 Mänsklig klimatpåverkan 

Mänsklig klimatpåverkan är den mänskliga aktiviteten såsom förbränning av fossila bränslen 

(kol, olja och naturgas) och skogsavverkningen som tillför varje år en del kol till atmosfären. 

Vilket har bidragit till att klimatet har blivit varmare. De nutida klimatförändringarna 

påverkas av två faktorer: dels av den naturliga klimatpåverkan samt människans egen 

förstärkning av klimatförändringen (Bernes 2007, s 53). 
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3.  Bakgrund 

 

3.1 Hållbar utveckling i skolan 

 

Vid ett FN världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg år 2002 

förklarade statsministern Göran Persson att Sverige skulle vara värd för ett 

internationellt möte om utbildning för hållbar utveckling (SOU 2004:104, s 9). 

 

Genom FN:s världstoppmöte fick begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner ett 

erkännande. Begreppet sattes i praktisk handling och undervisning under perioden 2005-2014 

(SOU 2004:104, s 41). De tre dimensionerna är den ekonomiska, sociala och miljömässiga. 

Utbildningen för hållbar utveckling ska behandlas i alla utbildningar och i alla nivåer såsom 

grundskolan, yrkesutbildningar och vidareutbildningar (SOU 2004:104, s 42). 

Vad är hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt genom 

brundtlandkommissionen som FN utnämnde under 1980 talet (SOU 2004:104, s 32). År 1983 

tillsatte FN ett uppdrag att analysera miljö och utvecklingsfrågor. Det offentliga namnet var 

the world commission for environment and development, men fick namnet 

Brundtlandrapporten efter ordförandet Gro Harlem Brundtland. År 1987 publicerade 

kommissionen sin rapport, den så kallande Bruntlandrapporten (SOU 2004;104, s 37). Hållbar 

utveckling handlar om ett gemensamt ansvar och en sammanhållning mellan generationer. 

Världens länder är idag knutna och beroende av varandra. På en styrande nivå så handlar 

hållbar utveckling om att skydda framtida generationers behov (SOU 2004:104, s 32). De tre 

dimensionerna om hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga är processer 

som är knutna och beroende av varandra. Den ekonomiska tillväxten kan ses som en 

förutsättning för utvecklingen. Men om miljön försämras så kan inget land uppnå en hållbar 

ekonomisk utveckling. Därmed är en social utveckling ett resultat av en given omständighet 

för ekonomisk utveckling. Den sociala dimension utvecklingen syftar på att alla människor får 

en bra social service där individen känner trygghet och delaktighet. Miljödimensionen handlar 

om att man ska skydda och värna ekosystemen. Om den social utveckling är god så leder det 

bl.a. till en förbättring i en stabil ekonomisk utveckling. Detta kan i sin tur ge goda 
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förutsättningar för en hållbar utveckling. Däremot om den ekonomiska tillväxten istället 

stödjas på en produktion som försämrar miljön och utgör fara för ekosystemet ger inga goda 

förutsättningar för en hållbar utveckling (SOU 2004:104, s 32-34). Samhället borde istället 

anpassa sig efter vad miljön och människors hälsa tål vid ett långsiktigt perspektiv satsar i 

dessa resurser (Naturvårdsverket, hållbar utveckling, Stockholm, 2009-02-10). 

Vad ska utbildningen om hållbar utveckling handla om och hur ska den utformas (SOU 

2004:104, s 12). Det man ska undervisa om är de globala sammanhangen och processerna 

emellan, där man har använt läroplan för att klara av den hållbara uppgiften. Läroplanen 

utformas för alla skolor och betonar hur man ska lära sig att värna om miljön och utveckla ett 

kritiskt tänkande. Även kunna främja om den hållbara utvecklingen i samhället (SOU 

2004:104, s 72).  

Lärandet sker med olika typer av miljöer och möten, lärandet på massmedierna, lärandet på 

olika pedagogiska miljöer, lärandet i familjer, lärandet på arbetsplatsen eller lärandet mellan 

sina vänner (SOU 2004:104, s 59). Människans lärande är en slags process där den sker under 

hela livets gång. Lärandet sker genom en informell och formell lärande. Det informella 

lärandet sker inom familjen och det formella lärandet sker inom kamratkretsen, arbetsplatsen 

eller skolan (SOU 2004:104, s 60). 

Skolans uppdrag är att upplysa eleverna hur samhällets funktioner och människans sätt att 

leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Ett miljöperspektiv ger eleverna en 

möjlighet att ansvara för den miljö som de själva kan påverka och därmed skaffa sig ett större 

perspektiv och förhållningsätt till globala miljöfrågor (Lärarnas rikförbund 2005, Lpo 94, s. 

14). 

 

3.2 Växthuseffekten 

Det är väldigt bra att det finns växthusgaser, för att om det inte fanns skulle det bli väldigt 

kallt på jorden. Mängden koldioxid har ökat drastiskt på senare tid, men även metan, 

kväveoxider och freoner har ökat. Koldioxid bildas vid förbränning av alla kolföreningar, t.ex. 

ved och olja. Gröna växter tar upp koldioxid men de klarar inte av det överskott som bildas 

genom att vi eldar med så kallade fossila bränslen. Människan förstärker växthuseffekten 

genom framförallt utsläppen av fossila bränslen. Men när det finns för mycket av gaserna blir 



11 
 

det för varmt i stället. Det som händer är att jordens klimat förändras och ger orsaker till 

miljöproblem (Naturvårdsverket rapport 4104 1993, s 15). 

Orsaker till miljöproblem är framför allt den befolkningsökning och industrialiseringen som 

har ökat genom åren. Man brukar säga att människan är en förstärkare till växthuseffekten. 

Den nya tekniken och vetenskapen har förändrat människors livsföring till en lättare 

försörjning i vardagen. Omsättningen av industrialismens massproduktion av energi och 

material har ökat drastiskt (Naturvårdsverket rapport 4234 1993, s 26). Miljöförstörningar har 

fått en större omfattning både regionalt och globalt. Beroende på vad vi människor producerar 

och konsumeras så omformas vi människor av samhällets levnads villkor, där politiska 

styrningar, ekonomiska, sociala och kulturella mönster spelar en stor roll. De största 

problemen till miljöförstöringar är bl.a. samhällets organisation, värderingar och människors 

sätt att leva (Naturvårdsverket rapport 4234 1993, s 27). 

Klimatförändringarnas effekter bidrar till en global uppvärmning där den största höjningen av 

temperaturen kommer att inträffa nära polerna. Vilket innebär att glaciärer smälter och bidrar 

till en högre vattennivå. Havet blir något varmare vilket medför att havsnivån stiger. Många 

kustområden, öar och hamnstäder kommer att hotas av översvämningar. Där miljontals 

människor tvingas att flytta från sina hem. På sommaren kommer det att bli brist på vatten 

vilket orsakar torka och missväxt eftersom det vattenförråd som fanns i glaciärerna har smält 

bort. Eftersom vegetationszonerna flyttas skapar det obalans och kaos i ekosystemen, där 

många arter tvingas att flytta och hotas av utrotning (Naturvårdsverket rapport 4104 1993, s 

15-19). Om växthuseffekten fortsätter att öka kommer även skogsbruk och jordbruk att få 

problem. Jordbruk kommer att angripas av svampar och insekter på grödorna 

(Naturvårdsverket rapport 4104 1993, s 15).                                                                      

Människors hälsa kommer att försämras och de tropiska sjukdomarna som t.ex. malaria skulle 

få bättre spridningsmöjligheter. Eftersom det är värmerelaterade sjukdomar ökar deras chans 

att sprida sig när klimatet blir ännu varmare (SOU 1995:96 rapport 4457, s 11). Det stigande 

vattenståndet bidrar till att översvämningar uppstår i samband med stormar och orkaner vilket 

utsätter människor bl.a. i U länderna, där deras ekonomiska resurser inte räcker till (SOU 

1995:96 rapport 4457, s 12). 

Osäkerheter bland data/källor har uppstått om växthusgaserna, observationer och beräkningar 

som har gjorts visat sig att temperaturen har ökar på jorden. Men man kan inte med säkerhet 

säga att observationerna bekräftar beräkningarna eftersom relativt stora naturliga variationer 
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uppstår (SOU 1995:96 rapport 4457, s 9). De naturligt förekommande växthusgaserna är 

koldioxid, metan och dikväveoxid, som kan uppdelas i:  

1) Naturliga flöden av växthusgaser, t.ex. upptag av kol från atmosfären genom 

fotosyntes och avgång genom nedbrytning av växtdelar eller upptag och avgång av 

metan i skogs och våtmarker.  

2) Mänsklig påverkan på naturliga flöden, t.ex. avgång av kol från ordbruksmark eller 

minskning av metanavgång genom dikning av våtmarker. 

3) Direkta utsläpp från mänsklig verksamhet, t.ex. från förbränning av fossila bränslen 

och från industriprocesser (SOU 1995:96 rapport 4457, bilaga 4, s 1) 

 

De naturliga klimat flödena räknas inte in i framtida klimatprotokoll, utan det är bara de 

mänskliga utsläppen. De naturliga flödena för växthusgaser är ojämnt fördelade över jorden 

och vissa områden är naturliga utflödesområden medan andra är nettoupptagare. Det naturliga 

kretsloppet utgör grunden för den naturliga balansen av växthusgaser (SOU 1995:96 rapport 

4457, bilaga 4, sid 3). 

Klimatkonventionens artikel 4.2a handlar om förpliktelsen att: 

”Var och en av dessa parter skall föra en nationell politik och vidta motsvarande åtgärder för 

att motverka klimatförändringar genom att begränsa sina antropogena utsläpp av växthusgaser 

och skydda och öka sina sänkor och reservoarer för växthusgaser” (Europaparlamentet 1997, 

klimatkonventionens artikel 4.2a) 

Därför räknas de naturliga flödena inte in i framtida klimatprotokoll, för att de antropogena 

utsläppen går att minska och påverka.  

 

3.3 Nationella styrdokument 

 skollagen, läroplanen, skolverket, skolans nationella mål och kriterier. 

Läroplanens struktur och inriktning är att ge mål och riktlinjer till skolans normer och värden. 

(Lärarnas rikförbund 2005, Lpo 94,s.10-11). 
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Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl 

närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv (Lärarnas rikförbund 2005, Lpo 94, 

s.16). 

Skolans ansvar är att varje elev efter genomgåendegrundskola känner till villkoren för en god 

miljö och hälsa samt utvecklar en förståelse för sin egen livsstils mening för hälsan och miljön 

(Lärarnas rikförbund 2005, Lpo 94, s.19). 

I skollagen finns allmänna föreskrifter till utbildning för barn och ungdom. 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö 

(skollagen, 1 kap. 2 §, Lärarnas rikförbund 2005, Lpo 94, s. 60). 

Rektorns ansvar är att integrera olika ämnesområden i undervisningen så att eleverna får en 

möjlighet till en större kunskapsområden som en helhet. Sådana kunskapsområden skulle t.ex. 

vara miljö (Lärarnas rikförbund 2005, Lpo 94, s. 26) 

Skolans uppdrag är att informera eleverna ett miljöperspektiv där de ska kunna ansvara för 

den miljö de själva kan påverka och därmed skaffa sig ett större perspektiv över globala 

miljöfrågor. Undervisningen ska tala om hur samhällets funktioner och människans sätt att 

leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Lärarnas rikförbund 2005, Lpo 94, s. 14). 

Syftet med utbildningen i de naturorienterande ämnena är att samhället ska sträva och bidra 

till att skapa en hållbar utveckling samt utveckla omsorg om natur och människa. 

Utbildningen ska även bidra till en kunskaps och åsiktsbildning som står i samband med 

naturvetenskapens och demokratins gemensamma normer om öppenhet och respekt för 

välgrundade argument och organiserande undersökningar (Skolverket 2000-07, kursplan för 

naturorienterande ämnen, SKOLFS: 2000:135). 

 

Skolverkets kursplan och kriterier för de naturorienterande ämnena står det att… 

 I de naturorienterade ämnena återfinns tre aspekter, nämligen kunskap om natur 

och människa, kunskap om naturvetenskaplig verksamhet samt förmåga att 

använda sig av dessa kunskaper för att ta ställning i värdefrågor, exempelvis 

miljö och hälsofrågor  

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret, ha inblick i hur 

en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas upp med 

hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, kunna använda 

sina kunskaper om naturen, människan och hennes verksamhet som argument 

för ståndpunkter i frågor om miljö, hälsa och samlevnad. 

Eleven skall ha inblick i konsekvenserna av olika etiska ställningstaganden i 

miljöfrågor (Skolverket 2000-07, kursplan för naturorienterande ämnen, 

SKOLFS: 2000:135). 
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4. Tidigare forskning 

Anders Jakobsson avhandling Elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp, (en 

processtudie) skriver att det inte har funnits en tradition att undervisa om växthuseffekten och 

den globala uppvärmningen i vårt land (Jakobsson 2001, s 46), vilket stämmer riktigt bra 

eftersom utbildningen om hållbar utveckling sattes i praktisk handling och undervisning under 

perioden 2005-2014 genom det så kallade FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling i 

Johannesburg år 2002 (SOU 2004:104, s 41). Lärplanen är skriven från år 1994 och tar upp 

aspekten om hållbarutveckling i skolan, men utbildningen för hållbar utveckling ska 

behandlas i alla utbildningar och i alla nivåer såsom grundskolan, yrkesutbildningar och 

vidareutbildningar.  

 

Andres Jakobssons studie visade att elever med stark kunskapsutveckling verkar veta att en 

naturlig växthuseffekt har funnits länge på jorden där det finns regelbundna cykler som 

påverkar jordens medeltemperatur. Mer än hälften av eleverna når utvecklingskategori 4,5,6 

vilket betyder eleverna hade en bra kunskapsutveckling om växthuseffekten och jordens 

globala uppvärmning (Jakobsson 2001 s 135). Eleverna i utvecklingskategori 4 

”växthuseffekten har med gaser att göra” beskriver att växthuseffekten har med gaser i 

atmosfären att göra. Eleverna vet dessutom att solinstrålningen kan ta sig genom atmosfären 

men inte ta sig ut. Eleverna verkar tro att växthuseffekten bara är ett miljöproblem som skapas 

av människan. Eleverna kan även beskriva vilka konsekvenser ett ökat klimat medför 

(Jakobsson 2001, s 128). Eleverna i utvecklingskategori 5 ”växthuseffekten har alltid funnits 

men förbränningen av fossila bränslen förstärker effekten” eleverna i denna 

utvecklingskategori ger inte bara uttrycket att växthuseffekten bara är ett miljöproblem som 

skapas av människan men de ger också en uppfattning om att det finns en naturlig 

växthuseffekt som är ett villkor för ett mänskligt liv på jorden (Jakobsson 2001, s 131-132). I 

utvecklingskategori 6 ”växthuseffekten är en balans mellan ingående solstrålning och 

utgående värmestrålning”. Eleverna i denna kategori kan ge en mycket bra förståelse av 

växthuseffekten, där eleverna kan ange att växthuseffekten utgörs av en balans mellan 

ingående och utgående värmestrålning. Eleverna kan också beskriva vilka mänskliga 

aktiviteter som orsakar utsläpp av olika växthusgaser (Jakobsson 2001, s 135). Eleverna vet 

också att det finns naturliga och regelbundna cykler som påverkar jordens medeltemperatur 

(Jakobsson 2001, s 136). 
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Elever med en stark kunskapsutveckling har högt betyg. Beroende på hur engagerad, 

intresserad och duktig man är som elev uppnår man ett högt betyg och en hög kunskapsnivå. 

Betygskriterierna i de naturorienterande ämnena för välgodkänt och mycket väl godkänt 

ligger på en hög kunskapsnivå där eleverna i utvecklingskategorierna med stark kunskapsnivå 

ligger. 

 

Samar El-Hassan och Karin Nilsson forskningsstudie "Typ det blir varmare och så..." En 

studie av skolår 9-elevers kunskaper och attityder inom området klimatförändringar . 

Forskningsstudien visade sig att en stor del av eleverna känner till avgasutsläppens negativa 

effekter på miljön (El-Hassan&Nilsson 2007, s 45). Därmed visade det sig att eleverna hade 

svårigheter att skilja på begreppen klimatförändringar och växthuseffekten, och att deras 

kunskaper inom båda begreppen var bristande och ytliga (El-Hassan&Nilsson 2007, s 49). 

Eleverna kände till klimatförändringarnas effekter men kunde inte beskriva på ett förståndigt 

sätt klimatförändringarnas orsak och effekter. Författarna till undersökningen hävdar att 

källan för kunskapsinhämtning är media vilket förklarar elevers ytliga och osammanhängande 

svar.  

 

Forskningsstudien har även visat att eleverna hade svårigheter att skilja mellan 

klimatförändringar och växthuseffekt, vilket kan tyda på att undervisande läraren framför allt 

utgick från växthuseffekten och människans påverkan på klimatet. Detta har medfört att 

eleverna blandar in den naturliga växthuseffekten och den mänskliga klimatpåverkan. Media 

tycks ha stor påverka på elevers lärande men även vad undervisande lärare tycker att det är 

viktigast att föra fram i klimatundervisningen. Eleverna upplever just i det här fallet att det 

bara är människans fel till att klimatet förändras. 

 

Lärarhandledningen En varmare värld, växthuseffekten och klimatets förändringar skrevs av 

Örjan Lönngren 2009 som förhoppningsvis ska ge stöd till de skolor och lärare som vill arbeta 

med klimatfrågor. Lärarhandledningen ger information om att elever är i behov av vissa 

grundläggande kunskaper för att förstå vad klimatfrågan handlar om, således bör begreppet 

klimat definieras i klimatundervisningen för att ge ökad förståelse vad klimatfrågan handlar 

om. Till det behövs bakgrundskunskaper om kretslopp i naturen, fotosyntes och cellandning, 

energikällor och energiomvandlingar samt vad man menar med begreppet klimat är 

nödvändiga för förståelse. Den naturliga växthuseffekten är följaktligen en grundläggande 

kunskap för att förstå vad klimatfrågan handlar om (Lönngren 2009, s 12). Begreppet klimat 
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bör också definieras i klimat undervisningen för att ge en ökad förståelse vad klimat frågan 

handlar om. Däremot så betonas miljö och hälsofrågor i de nationella styrdokumenten som en 

grundläggande kunskap i undervisningen 

 

 

5. Metod och material 
 

En kvalitativ intervjuundersökning med hjälp av Runa Patel och Bo Davidson bok 

forskningsmetodikens grunder 2003, har använts vid denna studie. En kvalitativ metod 

innebär att man upptäcker och identifierar egenskaper hos den intervjuades livsvärld genom 

ett öppet och sökande arbetssätt, där frågeställningar och huvudfrågor utgörs som 

utgångspunkter (Patel & Davidson 2003, s 77).  

 

Den kvalitativa intervjuundersökningen som används i uppsatsen beskrivs genom människors 

erfarenheter, tankar och berättelser. På så sätt kan ett gemensamt intresse byggas upp mellan 

två personer som samtalar om ett ämne. Således är en kvalitativ undersökning mer lämplig att 

använda eftersom en personlig och en djupgående analys undersöks hos studieobjekten. 

Avsikten var att få en inblick i elevernas syn på klimatfrågan och lärarnas beskrivning av 

klimatundervisningen på skolan, där lärarintervjuer och elevintervjuer samt nationella 

styrdokument användes till hjälp.  

 

Förberedelserna inför undersökningen började med att skolklasserna besöktes för att skapa en 

relation med eleverna som skulle intervjuas. Detta gav eleverna större förståelse och en 

bekvämare situation att bemötas som intervjuare. Ingen forskare börjar med ett tomt blad, 

därför är förberedelserna för en kvalitativ undersökning viktiga eftersom det ger forskaren en 

förberedelse att inrikta sig och kunna utveckla underlag för den egentliga intervjustudien 

(Patel & Davidson 2003, s 79). 

 

5.1 Urval 

 

Fem elever i årskurs nio och tre högstadielärare i naturorienterade ämnen från samma skola 

valdes ut för intervju. Intervjuerna ägde rum på en skola nära Stockholms stadsdel. Skolan 

ligger syd om Stockholm, där hög andel av eleverna har svensk etnisk bakgrund. Skolan 

valdes av personliga skäl som vid tidigare har varit kontakt med. Anledningen till att fem 
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niondeklassare valdes för intervju är att elever i år nio har hunnit skapa sig en del kunskap och 

uppfattning om olika företeelse i naturvetenskap, och därmed bör kunna ta en del av en 

diskussion och argumentera inom detta ämne. Dessutom läser jag lärarutbildningens 

inriktning grundskolans senare år och gymnasiet. Med hänsyn till lärarnas och elevernas 

anonymitet kommer det inte att nämnas vilken skola eller stadsdel denna undersökning har 

inträffat. 

 

5.2 Intervjuundersökning 

 

Elevintervjuerna som genomfördes ställdes lämpliga följdfrågor, och frågorna hade som syfte 

att motivera eleverna att reflektera över de kunskaper, värderingar och intressen de hade.  

Elevernas åsikter och framförande var personliga.   

 

5.3 Genomförande av intervjuer 

 

För att genomföra elevintervjuerna behövdes målsmans underskrift eftersom eleverna var 

under 18 år (se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes under lektionstid med lärarnas och 

elevernas medgivande, och genomfördes med en elev åt gången i slutna klassrum. Samtalen 

pågick i cirka 15 minuter, och registrerades med hjälp av bandspelare och anteckningar. 

Intervjuerna började med kort introduktion och en påminnelse om intervjufrågornas handling. 

Intervjuerna bestod av sex frågor (se bilaga 2). 

 

Efteråt transkriberades och sammanställdes intervjuresultaten. Detta är det vanligaste sättet att 

bearbeta intervjuer eftersom talspråk och skriftspråk inte är samma sak. Talspråk 

kännetecknas av ofullständiga meningar och grammatiska fel (Patel & Davidson 2003, s 104).  

Intervjuerna har sammanställts med hjälp av anteckningar och bandupptagning. I 

resultatredovisningen presentarnas utvalda citat från elevintervjuerna och lärarintervjuerna. 

Dessa citat ska betraktas som talspråk och inte bedömas som skriftspråk. 

 

Lärarintervjuerna bestod av fyra frågor som kompletterades med följdfrågor utifrån lärarnas 

svar (se bilaga 2). Tre lärarintervjuer genomfördes åt gången i slutna rum och tog mellan 15 

och 20 minuter. Även lärarnas intervjuer registrerades med hjälp av bandspelare och 

anteckningar. Intervjuerna genomfördes på samma sätt som eleverna. Lärarnas medverkande 
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vid intervjuundersökningen verkade vara uppskattande. Återigen sammanställdes resultaten 

och transkriberades efteråt. 

 

Intervjumaterialet har sedan analyserats utifrån uppsatsens syfte. Alla frågor besvarades med 

mer eller mindre genomtänkta svar. Resultaten av intervjufrågorna betraktas som det 

empiriska materialet. Elevintervjuerna och lärarintervjuerna ger ingen heltäckande bild av 

elevernas syn på klimatfrågan utan detta kan variera från olika skolor. Genom intervjuer och 

litteratur sökningar samt analys av nationella styrdokument har det försökts att skapa en 

förståelse och kunskap utifrån elevernas förhållningsätt till klimatfrågan.  

 

Lärarintervjuerna hade mer eller mindre likadana svar vid intervjuundersökningen, vilket kan 

bero på den samverkan och närkontakten lärarna har tillsammans vid planering av 

ämnesupplägg. 

 

De dokument som användes till uppsatsens bakgrundsmaterial är läroplanen Lpo 94, 

skollagen, skolverkets nationella mål och kriterier för de naturorienterande ämnena.  
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6. Resultatredovisning 
 

6.1 Elevintervjuer 

I resultatredovisningen har det valts ut en del citat av elevernas intervju svar. Elevsvaren från 

intervjuerna var mer eller mindre likadana och kommer därför att sammanfattas kort. 

Följdfrågor har tillkommit med intervju frågorna och kommer att presenteras med i svaren. 

Alla elever kunde inte svara på följdfrågorna, vilket kan bero på att de inte kunde utveckla 

sina svar eller argumentera kring sina kunskaper.  

 

Fråga 1) Vilka är orsakerna till klimatförändringar på jorden? 

Orsakerna till klimatförändringar på vår jord förklaras med de naturliga företeelserna och den 

mänskliga klimatpåverkan på jorden.  

Orsakerna till klimatförändringarna på vår jord svarade eleverna att de fossila utsläppen från 

bilar, industrier, flygplan och kärnkraft står för den klimatförändringen. Eleverna vet att 

koldioxidutsläppen är den största luftförorenings gas som påverkar miljön. 

 

Elev 1 

”kärnkraftverk, industrier och bilar släpper ut fossila bränslen” 

Elev 2 

”Det är koldioxidutsläppen från fabriker och bilar som påverkar” 

Elev 3 

”Alla bilar, flygplan och fabriker släpper ut fossila bränslen” 

 Elev 4 

”Utsläppen från föroreningar från fabriker, bilar och gasflaskor” 

Elev 5 

”Avgaser från bilar, fabriker och flyplan” 
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Fråga 2) Vilka har störst möjlighet att begränsa klimatförändringarna på vår jord? 

På fråga två vilka har störst möjlighet att begränsa klimatförändringarna på vår jord svarade 

eleverna att det är vi människor som måste begränsa våra utsläpp. Alla människor måste ta ett 

gemensamt ansvar för att minska klimatpåverkan. Två av eleverna påpekade även att 

politikerna har ett ansvar för att minska på koldioxidutsläppen eftersom de bestämmer 

samhällets regler.   

Elev 1 

”Vi människor måste begränsa klimatförändringarna” 

Elev 2  

”Alla människor måste ta ett gemensamt ansvar för att minska koldioxidutsläppen” 

Elev 3 

”Jag tycker att alla människor har ett ansvar för att begränsa klimatförändringen” 

Elev 4 

”Det är nog både vi människor och politikerna också, eftersom de bygger upp vårt samhälle” 

Elev 5 

”Människorna bestämmer tillsammans med politikerna att begränsa klimatförändringarna” 

 

Följdfråga: 

Hur kan politikerna och människorna begränsa klimatförändringarna på vår jord? 

Utifrån elevernas svar tillkom det att sattsar på kollektiv trafiken istället. Det borde bli 

billigare med att åka tåg och buss resor så att det lockar mer människor. Politikerna styr vårt 

samhälle de kan komma på alternativa sätt att minska utsläppen från bilarna. Vi människor 

kan åka tåg eller buss istället för bil. Man kan energispara med el och vatten i hushållet. 

Källsortering av våra soppor och avfall.  

 



22 
 

Fråga 3) Vad tycker du vi gör åt den ökande klimatförändringen? 

På fråga tre vad tycker du att vi gör åt den ökande klimatförändringen svarade eleverna att 

man borde energisparar med el i hushållen. Åker buss eller tåg istället för bil, miljövänliga 

energikällor som t.ex. solenergi, vattenkraft och vindkraft. Tillverkning av miljövänliga 

bilar/bränslen. Begränsat koldioxidutsläpp för fabriker, och väljer miljömärkta varor. En elev 

var medveten om att klimatmöten inträffar för att minska koldioxidutsläppen. 

Elev 1 

”Vi åker buss och tåg istället för bil, energisparar med el och vatten” 

Elev 2 

”Bättre kraftverk i from av solenergi och vattenkraft” 

Elev 3 

”Det är bättre energianvändning i kraftverk och miljöbilar” 

Elev 4 

”Det sker typ sådana klimatmöten för att minska utsläppen” 

Elev 5 

”Försäljningen av miljövänliga bilar, begränsat utsläpp från fabriker och miljömärkta varor. 

 

Följdfråga: 

Märker ni av den ökande klimatförändringen, ser ni att någon klimatförändring har inträffat? 

Eleverna motiverade med att de inte märker av den klimatförändring som har inträffat på 

jorden.  

Följdfråga: 

Hur vet ni att klimatet har ökat på jorden? 

Elevernas svar utifrån denna fråga var att det uppmärksammans mycket på tv och media. 

Dessutom får man läsa om växthuseffekten i skolan.  
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Fråga 4) Vilka är de viktigaste orsakerna till de ökande klimatförändringarna? 

De viktigaste orsakerna till de ökande klimatförändringarna förklaras genom att de fossila 

utsläppen står för den snabba ökande klimatförändringen på vår jord. 

På fråga fyra vilka är de viktigaste orsakerna till de ökande klimatförändringarna svarade 

eleverna ytterligare att de fossila bränslena står för den ökande klimatförändringen. Där bilar 

och industrierna står för den ökande klimatförändringen på jorden. Ytterligare ett tillägg av 

eleverna var att nedskräpningen på miljön orsakar föroreningar på naturen, där källsortering 

av våra avfall är en viktig resurs hos oss människorna. Eleverna är medveta om att klimatet 

har försämras och att människorna måste minska utsläppen. 

Elev 1 

”Folk som skräpar ner och utsläppen av fossila bränslen” 

Elev 2 

”Utsläppen av fossila bränslen från industrier och bilar” 

Elev 3 

”fabriker och bilar”  

Elev 4 

”Klimatet har blivit sämre därför måste man göra något åt att minska utsläppen” 

Elev 5 

”Utsläpp från fabrikerna och den industriella verksamheten” 

 

Fråga 5) Anser du att det bara är människans fel att klimatförändringar uppstår på vår jord? 

På fråga fem anser du att det bara är människans fel att klimatförändringar uppstår på vår jord, 

svarade eleverna att det delvis bara är människans fel att klimatförändringar uppstår på vår 

jord. En del av eleverna trodde att det kan finnas andra orsaker till klimatförändringar än 

människans påverkan, men kunde inte motivera vilka. En elev hade hört via media att när kor 
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rapar så släpper de ut växthusgasen metan vilket påverkar miljön. Tre av eleverna svarade 

med att det bara är människans fel att klimatförändringar uppstår. 

Elev 1 

”Det är människan som påverkar” 

Elev 2 

”Det är nog inte bara människans fel att klimatförändringar uppstår, kor släpper ut 

växthusgaser när de rapar” 

Elev 3 

”Det kan inte bara vara människans fel att klimatförändringar uppstår, det finns nog andra 

orsaker också men vet inte riktigt vilka” 

Elev 4 

”Ja det är nog människans fel” 

Elev 5 

”Människans fel att klimatförändringar uppstår” 

 

Följdfråga:  

Tror du att det finns andra orsaker till klimatförändringar än människans påverkan på 

klimatet? 

Eleverna var osäkra och kunde inte motivera detta svar.  

 

Fråga 6) Hur upplever du situationen på jorden idag? 

På fråga sex hur upplever du situationen på jorden idag svarade eleverna att människan måste 

minska utsläppen. Eleverna är medveta om att klimatet har blivit varmare på grund av att 

källor visar det såsom i tv och media. Eleverna upplever situationen på jorden idag rätt så 



25 
 

lugnt, men vet att det kan bli värre framöver om ca 20-50 år ifall man inte gör något åt de 

giftiga utsläppen som påverkar miljön.  

Elev 1 

”Att minska utsläppen, energispara och bättre kärnkraft” 

Elev 2 

”Det kan bli värre om man forstsätter, data/källor visar att klimatet har blivit varmare” 

Elev 3 

”Ganska lugnt idag, men det kan bli sämre om man fortsätter att släppa ut mycket avgaser” 

Elev 4 

”Märker inga stora förändringar, men klimatet kan nog bli värre ifall man inte gör något åt 

det” 

Elev 5 

”Klimatet verkar lugn idag inga stora förändringar. Men om ca 10 till 20 år kan det ske någon 

förändring på klimatet” 

 

Följdfråga:  

Tycker du att människan bör ändra sitt sätt att leva för att minska växthusgaserna på jorden? 

Samtliga svar av eleverna tyckte att människan borde ändra sin levnads sätt för att minska 

klimatpåverkan på jorden. 
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6.2 Lärarintervjuer  

 

Fråga 1) Vilka är de viktigaste klimatfrågorna? 

 

På fråga ett svarade lärarna att växthuseffekten och den globala uppvärmningen på jorden är 

de viktigaste klimatfrågorna. Lärarna ville upplysa eleverna att det blir varmare på jorden och 

hur människorna kan påverka på klimatet. Dessutom är källsortering och energikällor en 

viktig resurs som eleverna ska kunna. Eleverna ska kunna förstå och veta vilka energikällor 

som är miljövänliga och t.ex. hur man källsorterar våra soppor och avfall. Människans 

påverkan på klimatet syns inte så mycket idag men framtida generationer kommer att 

påverkas mycket utav det. 

Lärare 3 

”Framtidens generationer kommer nog att påverkas av den ökande växthuseffekten, ifall vi 

inte gör någonting åt det. Därför använder jag en modell bild för att belysa eleverna en före 

och efter bild hur klimatet kan se ut om 20 till 50 år på jorden ifall man låter klimatet att öka” 

Med detta menade läraren att det används en bild som visar att jorden ser bra och välmående 

idag. Efter ca 50 år om man låter klimatet att öka och inte gör någonting åt det varmare 

klimatet kommer jorden att se lite annorlunda ut vilket kan också visas med t.ex. en bild. 

 

Fråga 2) Vad tycker du är viktigast att föra fram i klimatundervisningen? 

Fråga två vad tycker du är viktigast att föra fram i klimatundervisningen svarade lärarna att 

försöka upplysa eleverna hur man kan energispara med el och vatten, vilket ger en mindre 

klimatpåverkan och mer pengar i hushållet. Lärarna ville även få eleverna att inse hur 

bortskämd man är i Sverige med el och vatten. Människor som bor i Sverige behöver inte oroa 

sig om el och vatten, för att det finns god tillgång till det. Medan många andra länder kanske 

inte har samma goda resurser som i Sverige. En del länder får knappt en liter vatten om dagen 

till sina hushåll och andra hushåll har knappt tillgång till el. Att försöka få elever inse hur 

andra länder har det ger en bättre förståelse hur man kan spara och värna om klimatet. 

Miljö och resurs frågor är också en viktig aspekt som lärarna vill föra fram i klimat 

undervisningen. Skillnaden mellan ekologisk och icke ekologisk mat och vad det kan ha 

betydelse för oss människor och klimatet. Lärarna ville även informera om hur vi människor 
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kan hjälpa till och förbättra klimatet, där en politisk styrning har en viss betydelse på hur vi 

påverkar klimatet. Användningen av fossila bränslen ökar i en del länder pga. ekonomisk 

betydelse och intresse.  

 

Fråga 3) Vilka bakgrundskunskaper anser du eleverna behöver för att förstå vad 

klimatfrågan handlar om? 

 

På fråga tre vilka bakgrundskunskaper anser du eleverna behöver för att förstå vad 

klimatfrågan handlar om svarade lärarna återigen att kunskapen om växthuseffekten och hur 

vi människor påverkar. En av lärarna diskuterade att den ökande produktionen av en ny 

vetenskap inte är så nödvändig. Att framställa nya och bättre mobiler är egentligen inte 

nödvändiga utan bara för att vinna pengar. Eleverna vill ha den nya och snygga tekniken som 

marknaden alltid lägger fram. En lärare tyckte att ekologin och den biologiska mångfalden är 

en viktig aspekt för att eleverna ska kunna för att förstå vad klimatfrågan handlar om. Hur 

människorna påverkar på klimatet och vilka följder det kan få jorden. Även återvinning och 

resurs användningen t.ex. källsortering och kretslopp blir en central och viktig punkt.  En 

annan lärare använder bilder före och efter för att visa eleverna vad som kan hända med 

jorden ifall klimatet höjs. 

 

Följdfråga:  

 

Vad är det framförallt eleverna ska känna till om växthuseffekten? 

 

På denna fråga svarade lärarna med mer eller mindre ett likadant svar, där eleverna ska ha 

kunskap om hur vi människor påverkar på klimatet. 

 

Lärare 1 

 

”Kunskapen om växthuseffekten och hur vi människor påverkar” 

 

Lärare 2 

 

”Hur vi människor påverkar på klimatet och hur förändringarna påverkar på jorden” 
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Lärare 3 

 

”Vad händer ifall klimatet höjs med 2 grader. Eleverna tycker att det låter lite men det kan ha 

stora konsekvenser på jorden, försöker visa det med en bild” 

 

 

Fråga 4) Hur ska undervisningsmaterialet presenteras på ett sätt som främjar elevers 

lärande? En elev lär sig inte alltid det som läraren undervisar, eller det som presenteras i en 

lärobok (Det är själva lärandet som är målet). 

 

Fråga fyra hur ska undervisningsmaterialet presenteras på ett sätt som främjar elevers 

lärande? Svarade lärarna att det inte finns ett speciellt sätt eller metod som elever lär sig bäst 

på. Man måste variera undervisningsformen T.ex. användning av media och schematiska 

rörliga bilder (power point, smart board och filmvisning). Föreläsare som kommer utifrån 

skolan kan undervisa till eleverna, vilket kan göra det intressantare och roligare för eleverna.  

 

Ett globalt perspektiv diskuterandes bland två utav lärarna, där de ansåg att internationella 

överkommelser med värdens länder borde skriva ett avtal med FN för att minska 

klimatpåverkan. Att upplysa eleverna hur det ser globalt ut ger eleverna en större förståelse 

hur världens länder kan samarbeta med varandra till en bättre miljö.  

 

Lärare 3 

 

”Belysa eleverna utifrån ett internationellt perspektiv där ett samarbete med världens länder 

för att ta tag i detta problem” 

 

Lärarna utgår också mycket från vad läroplanen och kursplanen säger om miljöfrågor. En av 

lärarna utryckte sig att läroplanen är en handledning för att hitta de svar och den vägledning 

man behöver.  
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6.3 Lärarnas identitet och kompetens 

Intervjuerna som genomfördes med de tre olika naturorienterade lärare visade att de hade 

delvis samma syn på klimatfrågan och klimatundervisningen, men hade olika kompetens i no 

ämnena. Svein Sjoberg skriver i boken naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk 

ämnesdidaktik att bara ett fåtal lärare har kompetens i alla de ämnen som ingår i det 

integrerade skolämnena. Lärarna kan känna sig ovana och främmande inför nya pedagogiska 

verk som bygger på andra metoder än deras egen grundutbildning.  

Har man t.ex. kemi som huvudämne, är det där trofastheten ligger (Sjoberg 2005, s 403). Det 

är framför allt de pedagogiska verken inom ämnena som saknas vilket kan försvåra 

ämnesdidaktikens frågor vad, varför och hur ämnet ska presenteras för eleverna. 

De tre naturorienterade lärarna som intervjuades hade olika kompetenser i no. Det var bara en 

behörig no lärare. De andra två lärarna var inte behöriga i alla tre no ämnena (biologi, kemi 

och fysik). Det som uppmärksammades vid intervjuerna var att läraren som hade biologi som 

huvudämne ansåg att ekologin och den biologiska mångfalden var viktig och tog upp som en 

viktig aspekt i klimatundervisningen. Svein Sjoberg skriver att välutbildade lärare i no-

ämnena är en förutsättning för att kvalitet och motivation skall upprätthållas i utbildningen. 

Där lärarutbildning och fortutbildning är de främsta verktygen för att säkra detta. 

Det är inte bara kompetensen som det är en brist hos lärarna utan även hur kursplanen i 

naturorienterade ämnena och läroplanen är utformade det råder en brist på. Svein Sjoberg 

skriver en kritisk fördjupnings fråga om kursplanerna i no ämnena   

 

Är kursplanerna i no-ämnena utformade så att de ger läraren möjlighet att ge 

dels naturvetenskaplig allmänbildning och dels förberedelser för forstsatta 

studier?  (Sjoberg 2005, s 118).  

 

Allmänbildning betyder att man som elev ska kunna förstå de grundläggande klimatfrågorna 

och få en bred kunskap i ämnet. Eleverna ska veta och förstå att det finns en naturlig 

växthuseffekt som råder på vår jord och är en förutsättning för all mänskligt liv på vår jord. 

Om lärarna inte upplyser detta i klimatundervisningen missar eleverna en viktig kunskap för 

att förstå vad klimatfrågan handlar om. Lärarna är ofta fastlåsta vad läroböckerna skriver. De 
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intervjuade lärarna utgick mycket från vad som står skrivet i kursplanen och läroplanen för 

grundskolan. Detta missbrukas som en uppslagsbok för en handledning i skolan, vilket 

påverkar undervisningens kvalitet och innehåll. 

 

6.4 Analys av resultaten 

Elevernas tankesätt om klimatfrågor återspeglas mycket utifrån lärarnas undervisningsform 

om klimatfrågan. Elevresultaten visade att eleverna inte vet att det finns en naturlig 

växthuseffekt, men däremot att det kan finnas andra orsaker till klimatpåverkan vilket som 

eleverna inte kunde motivera fram. Eleverna förklarar växthuseffekten och klimatfrågan som 

ett miljöproblem som orsakas av människans användning av fossila bränslen. Eleverna kunde 

beskriva att koldioxiden från de fossila utsläppen var den växthusgas som påverkar den 

globala uppvärmningen. Eleverna verkar också förstå vad man kan bidra till för att förbättra 

miljön och hur man som individ ska värna och skydda miljön. Där även en politisk insatts i 

samhället krävs för att bidra till en bättre miljö. Elevernas sätt och tänka och dess bristfälliga 

kunskaper om klimatfrågan beror på lärarens kunskaper och lärosätt i hur och vad läraren 

tycker viktigt att framföra i undervisningen. Kursplanen och läroplanen förmedlar ett lärosätt 

som inte främjar elevernas lärande till en allmänbildning.  

Skolverket definierar begreppet kunskap med orden: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Undervisningen ska betonas i alla de kunskapsformer i ett samspel med 

varandra (Lärarens handbok 2008, s 62). Enligt El Hassan och Nilssons forskningsstudie av 9-

elevers kunskaper och attityder inom området klimatförändringar diskuterar att elevernas 

kunskaper är samlande från fritiden, skolan och hemmet som därmed skapar sig en förståelse 

för en händelse. Vidare diskuterar författarna att kunskapsinhämtning framför allt är från 

media vilket förklarar elevers ytliga och osammanhängande svar. Anledningen till elevernas 

bristfälliga kunskap är pågrund av att de inte kan redogöra för klimatförändringarnas orsak 

och effekter.  

 

Resultatet från elevintervjuerna gav ett ytligt och bristfällig information kring klimatfrågan. 

Eleverna kunde redogöra att människan förstärker växthuseffekten, men kunde inte redogöra 

vilka andra orsaker det finns till klimatförändringar. I elevintervjuerna svarade eleverna att 

orsakerna till klimatförändringar på jorden beror på de fossila utsläppen framförallt från 

fordon, industrier, flygplan och kärnkraft. De som har störst möjlighet att begränsa 
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klimatförändringarna på vår jord är vi människorna. Vidare argumenterar eleverna de åtgärder 

man kan göra som individ för att förbättra den ökande klimatförändringen. T.ex. åker 

kollektivt använder miljövänliga bilar och miljömärkta varor samt att kunna källsortera.  

 

Enligt Örjan Lönngrens lärarhandledning beskrivs vad som behövs för att lyckas bra med 

klimatundervisningen. Han menar att kunskaper om kretslopp i naturen, fotosyntesen och 

cellandning, energikällor och energiomvandlingar samt vad som menas med begreppet klimat 

är väsentliga i undervisningsplanen. Begreppet klimat har eleverna svårt att definiera, de har 

även svårt att skilja på klimatförändringar och växthuseffekt. Detta visade även El Hassan och 

Nilssons i sin forskningsstudie, författarna diskuterar att elevers kunskapsinhämtning kommer 

ifrån från media vilket leder till dess bristande och ytligt svar. Enligt denna studie resultat så 

kan slutsatsen dras till att påstå att media har delvis en påverkan på elevernas tänkande, samt 

hur lärarna förmedlar klimatundervisningen på skolan. 

  

En viktig aspekt hos eleverna är att de vet vilka orsaker som framförallt har bidragit till den 

ökande klimatförändringen på jorden. Eleverna är medveta om att de fossila bränslena 

påverkar klimatet negativt och kan få negativa följder för vår miljö, natur och hälsa. Detta är 

något som måste minskas hos människorna. Tidigare forskningsstudier visade sig att eleverna 

kunde beskriva att växthuseffekten har med gaser att göra. Vilket tyder på att många elever i 

dagens samhälle vet att växthusgasen koldioxid från de fossila utsläppen påverkar som störst 

på klimatet. 

 

Ämnesdidaktikens frågor vad, varför och hur klimatundervisningen undervisas får en central 

plats i hur lärarna undervisar och utformar sin undervisning. Den undervisningsform och 

kunskap lärarna anser vara viktig i klimatundervisningen är faktorer som påverkar elevernas 

lärande.    

 

Vad som är viktigt i klimatundervisningen är växthuseffekten, den mänskliga påverkan på 

klimatet och hur man som individ kan hjälpa till bättre miljön. Det som blir mindre viktigt och 

som kan glömmas bort blir bakgrundskunskaperna vad klimatfrågan handlar om. En stor del 

av klimatundervisningen syftar på att värna och skydda vår miljö. 

 

Varför ska man undervisa om växthuseffekten? Människans påverkan på klimatet medför att 

temperaturen blir något högre vilket orsakar stora konsekvenser på vår jord. Växthuseffekten 
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får en central roll eftersom ansvaret för att värna och skydda vår jord ligger hos människorna. 

Ett bättre miljöperspektiv i vårt samhälle bidrar till en bättre syn på klimatet. Varje individ 

ska ha kännedom och kunskap i hur man kan förbättra jordens miljö för en bättre livslevnad 

för alla människor, djur och växter. Skolans nationella mål hänvisar till eleverna att de ska ha 

kunskap om miljö och hälsofrågor. 

 

Hur ska klimatundervisningen undervisas till eleverna? Lärarna undervisar om hur den 

mänskliga påverkan på klimatet har störts betydelse. Det förekommer varierande 

undervisningsformer hos lärarna, framför allt teknisk användning filmvisning eller power 

point.  

 

6.5 Analys kring de nationella styrdokumenten  

 

De nationella styrdokumenten utövar ett dokument som är grundläggande för lärarnas 

yrkesutövning, dessa styrdokument används som ett stödunderlag till undervisningen. 

Mycket utav lärarnas undervisningsform är hämtat från de nationella styrdokumenten. 

Lärarnas klimatundervisning utgår ifrån att människan påverkar klimatet, samt hur man som 

individ kan förbättra människans livslevnad för att bidra till en bättre miljö.  

De nationella styrdokumenten hänvisar att man ska värna och skydda miljö, men förklarar 

även att en god miljö råder för en god hälsa. En god miljö utvecklar omsorg om natur och 

människan, som således bidrar till en bra livslevnad. 

 

Skolverkets kursplan finns tre aspekter att återfinna i de naturorienterade 

ämnena, dvs. kunskap om natur och människa, kunskap om naturvetenskaplig 

verksamhet samt förmåga att använda sig av dessa kunskaper för att ta ställning 

i värdefrågor, exempelvis miljö och hälsofrågor (Skolverket 2000-07, kursplan 

för naturorienterande ämnen, SKOLFS: 2000:135). 

 

Kunskapen om natur och människa förekommer i undervisningen i form av att man diskuterar 

t.ex. kretslopp i naturen, fotosyntesen och cellandning, energikällor och energiomvandlingar. 

En naturlig företeelse på klimatfrågan kan glömmas bort och istället läggs krutet på att 

diskutera miljö och hälsofrågor och människans inverkan och påverkan på miljön. 
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Lärarhandledningen en varmare värld växthuseffekten och klimatets förändringar beskriver 

att eleverna behöver vissa bakgrundskunskaperna för att förstå vad klimatfrågan handlar om.   

De naturliga företeelser på klimatet kan nog lätt glömmas bort i undervisningen och tror att 

det kan täckas när man läser om kretslopp i naturen, fotosyntesen och cellandning, 

energikällor och energiomvandlingar. 

 

Mål som eleverna ska ha inblick i slutet av femte skolåret är vardagsknutna 

miljö och hälsofrågor som argumenteras och byggs upp med hjälp av personliga 

erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper. Mål som eleverna ska uppnå vid 

av nionde skolåret är att eleven ska ha inblick i konsekvenserna av olika etiska 

ställningstagande (Skolverket 2000-07, kursplan för naturorienterande ämnen 

SKOLFS: 2000:135). 

 

Enligt skolverkets betygskriterier för de naturorienterade ämnena ligger kriterierna för 

välgodkänt och mycket väl godkänt på en nivå där naturvetenskapen ger eleverna en bredare 

insikt i miljöfrågor (se bilaga 3). När eleverna granskar och värderar frågor som rör miljön ger 

detta eleverna en större förståelse i miljöfrågor och dess betydelse. Enligt Anders Jakobssons 

studie visade sig att elever med en hög kunskapsutveckling visste att jorden hade en naturlig 

växthuseffekt. Eftersom betygskriterierna vg och mvg går in i ett naturvetenskapligt 

perspektiv där man som elev får stå ställning till frågornas betydelse, ger detta en djupare 

förståelse för klimatfrågornas uppkomst och betydelse på jorden. Att kunna ge historiska 

exempel på hur naturvetenskap har hjälp oss visar att man som elev tittar bakåt åt tiden och 

försöker förstå hur och varför det finns klimatförändringar. Att medverka och diskutera hur 

kunskapen om naturen har utvecklats och hur den formats av och format människors 

världsbilder ger även en större helhet av klimatfrågan. Eleven ska kunna skilja på vad som är 

naturvetenskapligt och på annat, t.ex. det som media tillhandhåller, dvs. vara källkritisk. 

Enligt El Hassan och Nilsson forskningsstudie visade sig att elevernas kunskapsinhämtning är 

från media vilket förklara elevernas ytliga och osammanhängande klimat kunskaper. Elever 

med större kunskapsinhämtning kan t.ex. skilja på vad som är naturvetenskapligt i media och 

vad som inte är naturvetenskapligt.  

 

Detta är en typisk mvg fråga i ett prov från kapitlet värmelära i fysik till årskurs 8 elever.  

Frågan är hämtat från no lärarna som intervjuades i studien  
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Du har nu läst slutet om värmelära solen är vår viktigaste energikälla och 

stencilen snabbguide: så funkar växthuseffekten 

 

Förklara  

1) vad den ökande växthuseffekten beror på? 

2) förklara vad vi människor kan göra för att minska den? 

3) ge ett par exempel på vad växthuseffekten kan få för negativa effekter om vi 

låter den öka? 

 

 

Detta var ett exempel på hur en mvg fråga i fysik såg ut till årskurs 8 elever. De intervjuade 

lärarna talade också utifrån detta prov exempel som eleverna ska förstå och kunna. Enligt 

skolverkets kursplan för naturorientering är att eleverna ska ha inblick i miljö och hälsofrågor 

och därmed kunna argumentera kring konsekvenserna som råder om miljöfrågor.  
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7. Slutsatser  

 

Efter genomgående intervjuundersökningar och litteratur sökningar samt analys av 

styrdokument har jag fått min frågeställning besvarad. 

 

Hur undervisar man om klimatfrågor i skolan? Vad tycker lärarna det är viktigast att föra fram 

i sin klimatundervisning? 

I undervisningen upplyser lärarna växthuseffekten, och hur vi människor påverkar klimatet. 

Den mänskliga klimatpåverkan diskureras, samt framförs det vilka åtgärder som behövs göras 

för att värna och skydda miljön till en fortsatt god levnad på jorden. 

Hur upplever eleverna klimatfrågan? Är det bara människans fel att klimatet förändras? Hur 

upplever eleverna jordens situation idag? 

Eleverna upplever jordens situation idag ganska lugnt, eleverna märker inte av den 

klimatförändringen som råder på jorden. De är medveta om att en klimatökning inte är bra för 

vår miljö och vår hälsa. Eleverna upplever att den största delen av klimatförändringar som 

finns på vår jord orsakas av människan, däremot har de ingen kunskap om den naturliga 

växthuseffekten som finns på vår jord. En del tveksamheter uppkom bland några få elever, att 

förutom människans påverkan på klimatet finnas det även andra orsaker till 

klimatförändringar. Däremot kunde dessa elever inte motivera vilka andra aspekter eller 

orsaker som finns förutom människans egen påverkan. 

Likheter kring uppsatsen och den tidigare forskning som har gjorts är att elever beskriver och 

verkar tro att växthuseffekten bara är ett miljöproblem som skapas av människan. De beskrev 

vilka konsekvenser ett ökat klimat kan medföra, samt att koldioxidutsläppen står för den 

största delen av klimatpåverkan. Elevernas ytliga och osammanhängande svar tyder på att de 

hör och ser mycket av vad som står i media, samt hur lärarens bristfälliga klimatundervisning 

på skolan är. Klimatfrågan har debatterats den senaste tiden i media, där menar man att 

koldioxid utsläppen måste minskas. Denna upplysning och uppmärksamhet har medfört att 

människan tar klimathotet på allvar när de hör och ser vilka konsekvenser som råder på ett 

forstsatt ökat klimat. 

Läroplanen vill att eleverna ska ha bra kännedom om miljö och hälsofrågor. Därmed hur 

människan kan förbättra och skydda miljön. Kunskapen om naturen råder det brist på, där 
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människa och natur står väldigt nära varandra och är beroende av varandra. En naturlig syn på 

naturen är en grundläggande kunskap för eleverna. Mycket utav naturens kretslopp och 

samlevnad sker utav det naturliga urvalet på jorden och som är nödvändig för all liv på jorden. 

Enligt uppsatsens undersökning och syn så borde läroplanen och de nationella 

styrdokumenten förbättras och bli tydligare i vad man menar med kunskapen om natur och 

klimat. Hur mycket växthusgaserna har ökat på vår jord de senaste decennierna råder det 

osäkerheter vid data/källor eftersom växthusgaserna på jorden påverkas av ett mänskligt 

klimat påverkan och ett naturligt klimat variation. Även detta var eleverna inte medveta om. 

Tv och media förmedlar hur mycket människan bör begränsa koldioxidutsläppen och man kan 

hjälpas åt att minska de fossila utsläppen. Detta var eleverna däremot medvetna om, de hade 

kunskaper samt motiveringar till vilka åtgärder som behövdes vidtas för att minska de fossila 

utsläppen. 

Det nationella styrdokumentet utgår delvis från klimatkonventionens artikel och vad 

regeringen fastställer om den hållbara utvecklingen, som menar att människans utsläpp av 

fossila bränslen måste minskas. De nationella styrdokumenten borde förtydligas så att 

eleverna får en bredare insikt i hur klimatförändringar uppstår. Lärarna borde bli tydligare när 

det gäller klimatfrågan, där begreppet klimat har ett brett kunskapsområde. De nationella 

styrdokumenten fungerar som en lärarhandledning som i sin tur ger ofullständig information 

till lärarna.   

Många elever tycker att naturvetenskapliga ämnen är för abstrakta (Sjoberg 2005, s 80), som 

kan försvåra för eleverna och därmed tycka att naturorientering är tråkigt och svårt. Kanske 

beror detta på grund av de pedagogiska verken eller pågrund av ämneskompetensen hos 

lärarna. En lärare som saknar kompetens i sitt ämne kan känna sig osäker inför ämnet och 

riskerar att missa viktiga kunskaper till eleverna. En lärare som inte använder varierande 

undervisningsformer i undervisningen riskerar att få elever att tappa intresset, och därmed 

kanske inte lyckas fånga elevernas intresse att hänga med och förstå vad undervisningen 

handlar om. Man vet att elever lär sig olika och behöver varierande undervisningsmetoder för 

att ta till sig och förstå ämnet (Svein Sjoberg 2005). Enligt Anders Jakobssons avhandling 

elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp förklaras att många elever har negativa 

erfarenheter av naturvetenskap, och ger förklaringen till att elever uppfattar naturvetenskapen 

som en speciell värld eller som delvis är skild från den egna världen (Jakobsson 2001, s 55). 

El Hassan och Nilsson diskuterar begreppet attityd där det kan vara en positiv eller negativ 

inställning/värdering som är riktat till eller mot något t.ex. ett föremål, en person eller en 
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händelse. Dessa kan komma till uttryck i våra känslor och i vårt beteende som kan ge möjlig 

förklaring till elevers bristfälliga kunskap i naturorientering eftersom elevers negativa attityd 

kring naturorientering ger en omotiverad drivkraft att vilja lära sig mer. En negativ attityd i 

ämnet kan komma till uttryck i våra känslor, beteende och resultat (El Hassan&Nilsson 2007, 

s 9). Anders Jakobsson avhandling elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp 

menar däremot att elevers lärande utvecklades positivt i och med att vissa av eleverna hade 

mycket positiva kunskapsutveckling om växthuseffekten och jordens globala uppvärmning 

(Jakobsson 2001, s 139). Beroende på vilken attityd och kunskapsnivå man har så kan en 

positiv kunskapsnivå utvecklas. Tycker man att naturorientering är intressant och roligt kan 

det ge en stimulans till att lära sig mer och utveckla en positiv kunskapsutveckling. 

Under mitten på 2000 talet började miljö dimensionen bli väldigt aktuell både i skolan och ute 

i media. Läroplanen är skriven från år 1994 och skollagen skriven från år 1985. Idag inträder 

en ny miljödimension där vi människor behöver en större kunskap i hur klimatförändringar 

uppstår på vår jord. Att öka förståelsen hos varje individ hur klimatförändringar uppstår på 

vår jord ger oss en förståelse och en mindre oro inför framtida decennier. En förståelse där 

man vet att det kan finnas andra orsaker till klimatförändringar än människans påverkan på 

klimatet. Kunskapen om natur och människa är beroende av varandra men som skiljer sig åt, 

på så vis ökar naturorienterande ämnenas allmänbildning till en bredare kunskaps dimension.   

 

Skolverket skriver att  

 

Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att 

behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för 

elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling (Lärarens handbok 2008, s 

63). 

 

Skolan kan inte förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva, men de 

grundläggande kunskaperna bör förmedlas till eleverna så att utbildning sker med ett tänkande 

och en kunskapsutveckling.  
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De grundläggande frågorna inom ämnesdidaktiken är: Vad? Varför? Hur? 

Vad som är viktigt i klimatundervisningen är att man ger eleverna en bred kunskap i området, 

där en naturlig företeelse på klimatat inträffar som såväl påverkas av en mänsklig 

klimatpåverkan. Det man ska ta itu med är de grundläggande bakgrundskunskaperna om 

klimatfrågan. Det finns inget kunskapsområde som är mindre marginellt än andra 

kunskapsområden inom naturorientering. Varje kunskapsområde i de naturorienterande 

ämnena är väsäntliga. Vad som egentligen är viktigt i klimatundervisningen är att ge eleverna 

en bred kunskapsutveckling inom klimatfrågan. Det som är varaktigt och som snabbt kan 

förändras inom klimatfrågan är att det som är aktuellt idag kanske inte är aktuell framöver. 

T.ex. om världens länder och dess människor tar sitt ansvar för att minska koldioxidutsläppen 

så kan klimatfrågan få en positiv vändpunkt mot en hållbar utveckling, men om det inte sker 

någon förändring kvarstår en negativ vändpunkt på jorden där människan får ta 

konsekvenserna för miljöpåverkan. 

 

Varför ska man undervisa om klimatfrågor i skolan? Svaret är för att upplysa eleverna om ett 

miljöperspektiv, i hur man ska ta hand om vår miljö samt utveckla en kunskap om natur och 

människa. Klimatundervisningen kan medverka till att realisera skolans mer överordnade mål 

genom att de naturliga klimat flödena räknas in undervisningen. Även om de naturliga 

klimatflödena inte räknas in i framtida klimatprotokoll. Så tyder det inte på att man ska bortse 

det från klimatundervisning.   

En elev lär sig mycket utav vad läraren förmedlar i undervisningen, men har även kunskaper 

som är samlande från fritiden, skolan och hemmet. Den undervisningsform och kunskap 

läraren använder sig är faktorer som påvekar elevers lärande. 

Att använda sig av varierande kunskapsmedel ger ett bra lärande till eleverna, där läroböcker, 

tv och media är faktorer som stimulerar elevers lärande. Människor utanför skolan t.ex. från 

myndigheter, organisationer och politiker eller kändisar kan främja elevernas lärande med ett 

eller flera undervisningstillfälle. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag är NO lärare på skolan och läser sista terminen på lärarutbildningen. Detta innebär att jag 

skriver mitt examensarbete inom naturvetenskap, där jag kommer att undersöka elevers syn på 

klimatförändringar. För mitt arbete skulle jag behöva intervjua ett antal elever. Intervjuerna är 

anonyma och används enbart i undersökning av examensarbete. 

Intervjuerna har stor betydelse för mitt resultat i arbete och därför skulle jag vara väldigt 

tacksam om jag fick intervjua ditt barn. För att kunna utföra detta behöver jag ett 

godkännande från dig som förälder med tanke på att eleven är under 18 år. Kontakta mig 

gärna vid frågor. 

 

 

 

Jag godkänner härmed att mitt barn intervjuvas, men förblir anonym: 

 

 

Målsmans underskrift  

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Kinora Hanna 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

Elevintervjuer 

 

- Vilka är orsakerna till klimatförändringar på jorden? 

- Vilka har störst möjlighet att begränsa klimatförändringarna på vår jord? 

- Vad tycker du att vi gör åt den ökande klimatförändringen? 

- Vilka är de viktigaste orsakerna till de ökande klimatförändringarna? 

- Anser du att det bara är människans fel att klimatförändringar uppstår på vår jord? 

- Hur upplever du jordens situation idag? 

 

 

 

Lärarintervjuer 

- Vilka är de viktigaste klimatfrågorna? 

- Vad tycker du det är viktigast att föra fram i klimatundervisningen?  

- Vilka bakgrundskunskaper anser du eleverna behöver för att förstå vad klimatfrågan 

handlar om? 

- Hur ska undervisningens material presenteras på ett sätt som främjar elevers lärande? 

En elev lär sig inte alltid det som läraren undervisar, eller det som presenteras i en 

lärobok. (Det är själva lärandet som är målet).  
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Bilaga 3 

 

De naturorienterande betygs kriterier för år 8 och 9  

 

Kriterier för betyget Väl Godkänt 

Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi i situationer som 

är nya för henne eller honom för att beskriva och förklara förlopp och företeelser i omvärlden.  

Eleven bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågeställningar som går att 

vetenskapligt undersöka.  

Eleven deltar vid planering av en undersökning samt bidrar till dess utvärdering. 

Eleven bidrar vid diskussioner i frågor om hur kunskapen om naturen har utvecklats och hur 

den formats av och format människors världsbilder. 

Eleven skiljer på naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten, till exempel i den 

information som media tillhandahåller. 

Eleven använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att granska och värdera 

ställningstaganden i frågor som rör miljö, resurshushållning, hälsa och teknik i vardagslivet.  

Eleven ger historiska exempel på hur ett vetenskapligt arbetssätt har hjälpt till att lösa 

vardagliga och samhälleliga problem.  

 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt  

Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi för att skapa nya 

frågeställningar och hypoteser om företeelser i omvärlden.  

Eleven redovisar med exempel kunskaper om hur vardagliga problem bearbetas till 

frågeställningar som kan undersökas vetenskapligt samt utvärderar slutsatser av en 

undersökning i relation till hypotesen och undersökningens uppläggning.  

Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning. 

Eleven beskriver med exempel hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både 

formats av och format människors världsbilder. 

Eleven identifierar skillnader mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten 

till exempel i den information som media tillhandahåller. 

Eleven använder sin naturvetenskapliga kunskap för att granska en argumentation rörande 

frågor om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik samt de intressen och värderingar som 

ligger bakom olika ställningstaganden.  

Eleven illustrerar med exempel vetenskapliga undersökningars fördelar och begränsningar när 

det gäller att lösa vardagliga och samhälleliga problem. 

 

(Skolverket 2000-07, kursplan för naturorienterande ämnen, SKOLFS: 2000:135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


