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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie är att genom tidigare forskning undersöka och förstå 

lärarens uppdrag kring miljöundervisning i geografi, särskilt med avseende på hur barns oro 

kan hanteras. I litteraturstudien besvaras syftet genom tre frågeställningar som handlar om 

varför det är viktigt att undervisa om miljöförändringar, hur barns oro ser ut gällande 

miljöförändringar samt hur lärare kan hantera barns oro i relation till miljöfrågans 

komplexitet. Resultatet från litteraturstudien kan sammanfattas som att det är viktigt att 

undervisa om miljöförändringar för att göra elever medvetna, och att kunskap bidrar till 

handlingskompetens. Resultaten indikerar också på att barn i hög grad känner oro över olika 

fenomen kopplade till miljöförändringar, och att undervisning i vissa fall också bidrar till 

ökad oro om dessa frågor. De undervisningsmetoder som varit framträdande i litteraturen 

handlar om att ge handlingsberedskap till eleverna, att presentera framgångshistorier i 

undervisningen samt att använda sig av ett framtidsperspektiv.  

Vid insamling av material utgjorde två områden kriterier för urvalet av litteratur. Dessa var 

att litteraturen skulle behandla barns oro och att undervisningsmetoder för att hantera oro 

skulle belysas. Den analysmetod som använts har varit en innehållsanalys, för att hitta 

mönster och teman, samt likheter och skillnader. 

I litteraturstudien presenteras de olika resultaten utifrån de olika frågeställningarna. Det 

inleds med att besvara frågan om varför det är viktigt att undervisa om miljöförändringar, för 

att ge tyngd åt det valda ämnet. Den andra frågeställningen om barns oro innehåller en 

underrubrik där begreppet coping förklaras. Den sista frågeställningen är indelad i tre 

underrubriker, som motsvarar de tre undervisningsmetoder som gått att urskilja i forskningen. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion av de resultat som framkommit av litteraturstudien. 

Utifrån de resultaten dras slutsatser kopplade till frågeställningarna. I den avslutande 

diskussionen påpekas relevansen av detta arbete och de problem som finns gällande 

undervisning om miljöförändringar. Det diskuteras också om framtida forskningsområden 

som en förlängning av detta arbete. 
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1. Inledning  

Idag står vi inför en rad olika utmaningar i samhället. En av de största utmaningarna är 

klimatförändringar. Klimatförändringar förväntas ha en stor påverkan på det mänskliga livet, 

var människor kan bo, odla mat samt bygga städer. På många ställen har temperaturen 

förändrats och havsnivån stigit, vilket påverkar ekosystemen som i sin tur påverkar 

människors levnadsvillkor (UN Environment, 2018). Vid FN:s konferens om miljö och 

utveckling som ägde rum i Rio de Janeiro 1992 antogs ett dokument som heter Agenda 21 

som har mål och riktlinjer för att nå en hållbar utveckling. Agenda 21 betonar vikten av att 

alla samhällsgrupper engageras i arbetet. För att arbeta mot en hållbar utveckling och en 

bättre miljö ställs det krav på olika aktörer i samhället (Nationalencyklopedin, Agenda 21, 

2018). Vetskapen om att dagens generation bär ansvaret för att kommande generationer i alla 

världens länder ska ha möjlighet att tillgodose sina behov kräver omedelbara och omfattande 

åtgärder. Lärande om miljön är en förutsättning för att människor ska kunna agera och handla 

så att en hållbar utveckling ska bli möjlig (SOU 2004:104). 

I skolan kommer barn i kontakt med information om miljöförändringar och dess påverkan på 

samhället. Det är något som aktualiseras både i ämnet geografi och i de naturvetenskapliga 

ämnena (Skolverket 2011). En annan plattform för barns inhämtande av information gällande 

miljöförändringar är olika former av media och populärkultur. I och med 

miljöproblematikens närvaro i filmer och nyheter kan barn och unga lättare tillgodogöra sig 

den här informationen. Detta är dock inte helt oproblematiskt menar Gallagher Heffron och 

Valmond (2011) då allt som publiceras inte är evidensbaserat utan ibland ren fiktion och det 

kan vara svårt för barnen att skilja på vad som är vad. En studie genomförd av Strife (2011) 

visade att barn som främst fick information gällande miljö via tv och filmer i större 

utsträckning uttryckte negativa känslor om problemen. Detta är betydelsefullt då resultatet 

visade att barnens främsta källa till information om miljö var just tv-program. Studien ger en 

inblick för utbildare och lärare som möter barn som konsumerar mycket tv och media, då 

dessa kan ha frågor och tankar som behöver lyftas. Detta ställer krav på lärare eftersom det 

blir dessa som får ta itu med barns frågor. Gallagher Heffron och Valmond (2011) skriver att 

medias budskap kan vara förvirrande för elever och beskriver vidare att lärare har en viktig 

roll i elevernas förståelse för klimatförändringar. Även i Lgr11 framhålls betydelsen av att 

lärare använder ett miljöperspektiv i sin undervisning ”för att elever ska få möjlighet att ta 
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ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.” (Skolverket 2011 s.9).  

Vidare går det att koppla samman detta till geografiämnets syfte. Människor måste leva och 

förvalta jorden så att en hållbar utveckling är möjlig (Skolverket 2011). Detta visar på vilken 

viktig roll läraren har i undervisning om miljöfrågor.  

 

När det gäller undervisning om dessa frågor kan vissa svårigheter uppstå. Exempelvis så visar 

både nationell och internationell forskning att barn oroar sig över klimatproblematiken 

(Ojala, 2010) (Strife, 2011). Studier har också visat att det finns en koppling mellan ökad 

kunskap och ökad oro (Taber och Taylor, 2009). Dessa frågor är något som lärare behöver ta 

hänsyn till när de undervisar om miljöförändringar och klimatfrågor. Lärare behöver förhålla 

sig till problematiken att undervisa om ”svåra” frågor men samtidigt visa på allvaret i dessa 

frågor. Hur ska detta göras för att på bästa sätt möta elevernas oro och försöka få dem att 

känna sig förberedda för att kunna möta de utmaningar som är framför dem?  

Detta är intressant och viktigt ur ett undervisningsperspektiv då lärare å ena sidan ska förhålla 

sig till läroplanen och skolans uppdrag å andra sidan ta hänsyn till rådande forskning. Hur 

kan lärare undervisa om miljöförändringar och samtidigt hantera barns oro? Den frågan leder 

oss vidare till konsumtionsuppsatsens syfte. 
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2. Syfte & Frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att via tidigare forskning undersöka och förstå lärarens 

uppdrag kring miljöundervisningen i geografiämnet i årskurs 4–6 särskilt med avseende på 

hur barns oro kan hanteras. 

 

De frågeställningar som används för att få svar på frågan är följande 

- Varför är det viktigt att undervisa om miljöförändringar? 

- Hur ser barns oro vad gäller miljöförändringar ut? 

- Hur kan man som lärare i undervisningen om miljöförändringar hantera miljöfrågans 

komplexitet och barns oro? 
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3. Metod 

Då studiens syfte är att via tidigare forskning undersöka och förstå lärarens uppdrag kring 

miljöundervisningen i årskurs 4–6 särskilt med avseende på hur barns oro kan hanteras 

innebär det att det empiriska materialet skall inhämtas från tidigare studier inom fältet. I en 

systematisk litteraturstudie ska vissa kriterier vara uppfyllda enligt Barajas m.fl. (2013). 

Dessa kriterier är följande; tydligt beskriva kriterier och metoder för sökning och urval av 

artiklar, en uttalad sökstrategi, systematisk kodning av alla inkluderade studier samt att 

metaanalys skall användas. Barajas m.fl. menar också att i en systematisk litteraturstudie så 

skall all forskning inom fältet gås igenom. I det här fallet har inte en systematisk 

litteraturstudie av den digniteten kunnat genomföras och således är detta en mer begränsad 

variant av en systematisk litteraturstudie. 

I detta avsnitt diskuteras hur insamling av material gått till, de avgränsningar som gjorts, 

vilket urval det ledde till samt hur informationen bearbetats.  

3.1 Insamling av litteratur  

Efter att frågeställningar formulerats kunde fokus läggas på hur insamlingen av litteratur 

skulle ske. Detta kan ske på olika vis. Biblioteket erbjuder artikelsök med hjälp av deras 

bibliotekarier vilket var något som användes. Detta skedde dock ganska sent i processen med 

litteratursök och därför hade redan många aktuella artiklar hittats, och bibliotekariens hjälp 

genererade mer artiklar gällande miljöundervisning rent generellt.  

De tillvägagångssätt som främst användes är de som Barajas m.fl. (2013) beskriver, att det 

finns olika tillvägagångssätt gällande litteratursökning, både manuell och via databas. 

Manuell litteratursökning kan ske på olika sätt, där utgår man från en för ämnet intressant 

artikel och kollar därefter på referenslistan för att hitta andra artiklar inom ämnet. Detta är 

något som varit aktuellt i vår litteratursökning då det här forskningsfältet visat sig vara 

relativt smalt.  

När det gäller insamling via databaser får huvudfrågeställningen brytas ner till olika sökord. 

Då frågeställningen i detta arbete handlar om undervisning och miljöförändringar mot årskurs 

4-6 blev relevanta sökord "education", "sustainable development", ”geography education", 

"climate change", "teaching" samt "teaching methods". Dessa ord användes vid en första 

sökning. De databaser som använts vid insamling av litteratur är UniSearch, ERIC samt 

Google Scholar. UniSearch var den första databasen som användes i insamlingen. Vid en 
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sökning med kombinationen "sustainable development" och "education" blev resultatet 81 

390 träffar. Detta genererade alltså ett stort antal artiklar och för att göra det mer specifikt för 

vårt område lades flera sökord till. Vid de första sökningarna handlade artiklarna mer 

generellt om miljöproblem och undervisning, vår handledare gav då rådet att använda ord 

som ”worry” och ”anxiety”. Exempelvis så användes då sökorden ”teaching” ”about” 

”climate” ”change” i ERIC vilket resulterade i 17 147 träffar. De artiklar som är publicerade i 

ERIC är antingen av psykologiskt eller pedagogiskt innehåll, och därför är databasen av 

relevans för vår litteratursökning. En annan sökning bestod av sökorden ”children” ”worry” 

”climate” ”change” vilket gav 142 träffar i UniSearch. Vid en snabb läsning av artiklars 

sammanfattningar förekom ofta ordet hope, vilket också används som sökord vid senare 

sökningar. Sökorden ”hope” ”worry” och ”sustainable education” genererade 55 träffar i 

UniSearch. Forskaren Maria Ojala förekommer mycket i dessa sökningar, därför gjordes en 

sökning av hennes namn i kombination med ”klimatproblematik” i sökbasen Google Scholar, 

vilket resulterade i 14 träffar. I de allra flesta databaserna har tillvalet "peer reviewed" 

använts för att få fram artiklar som är vetenskapligt granskade, vilket ger högre reliabilitet. 

Då det saknades litteratur gällande undervisning i Sverige söktes det efter forskning kring 

detta. För att hitta detta gjordes ytterligare en sökning i ERIC på den allra första sökfrasen, 

”sustainable education” med tillägg av sökorden ”in” ”swedish” ”schools”, vilket gav 

307 909 träffar, där det högt upp bland sökträffarna fanns en artikel som var relevant för 

uppsatsen. 

3.2 Avgränsningar 

För att få fram aktuell forskning om det valda ämnet har vissa avgränsningar behövts 

tillämpas. Den första avgränsningen som gjordes var gällande språk. Detta för att ingen av 

oss kan tillgodogöra oss artiklar på andra språk än svenska och engelska. En annan 

avgränsning avser vilken åldersgrupp forskningen handlar om. Då vår frågeställning berör 

barn på mellanstadiet har det försökts prioritera artiklar som handlar om valt 

verksamhetsområde. Särskilt när det handlar om barns oro och uppfattning om miljö då 

kognitiv utveckling hänger samman med ålder. Det har i vissa avseenden varit svårt att enbart 

hålla sig till forskning inom området som berör barn, då det inte hittats lika mycket forskning 

på hur barn i åldern 10–12 hanterar oro jämfört med tonåringar och vuxna. För att få 

förståelse om t.ex. psykologiska aspekter, så som ”coping” har det lästs artiklar som sträcker 

sig över ett större åldersspann. Forskning som vänder sig mot de lägre skolåren har inte 

uteslutits då denna kan ha relevans för oss. Ambitionen har varit att använda så ny forskning 
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som möjligt då införandet av undervisning om miljö och miljöförändringar är ett relativt nytt 

fenomen i skolan, och detsamma gäller forskningen om detta. 

3.3 Urval 

Då de valda frågeställningarna är relativt smala har det inte alltid gått att urskilja direkt i 

artikelns titel eller sammanfattning om aktuella ämnen tagits upp eller inte. Hänsyn har till 

viss del baserats på titel men texter har inte sållats bort enbart på grund av detta. Mycket 

litteratur har lästs ändå, för att ta reda på om artiklar behandlat de ämnen som eftersökts. De 

kriterier som användes vid avgränsningen i kombination med valda frågeställningar gav vissa 

krav på urvalet. Den valda litteraturen skulle beröra undervisning om miljöförändringar samt 

forskning gällande barns oro. Då fältet om undervisning om miljöproblem har visat sig vara 

stort, grundat på antalet sökträffar, har det givetvis behövts sållats bort litteratur som inte tar 

upp det som valda frågeställningar eftersöker. Överlag har forskning om 

miljöundervisningens historia och traditioner valts bort då denna varit för generell. Gällande 

artiklar om psykologi och barns strategier har det fokuserats dels på upphovsmannen till 

begreppet coping och artiklar som berör psykologi i relation till miljöproblem. Det urval som 

slutligen kommer att användas i uppsatsen består av 13 artiklar, en avhandling och två böcker 

inom fältet. 

3.4 Tabell över litteratur 

 

Namn År Titel Metod Land Åldersspann 

Chawla, Louise & 

Flanders Cushing, 

Debra  

2007 Education for 

strategic 

environmental 

behavior 

Manuell  USA, CO Ospecificerad  

Gallagher Heffron, 

Susan & Valmond, 

Kharra 

2011 Teaching about 

global climate 

change 

Databas: 

ERIC; 

teaching 

about climate 

change 

 

 

USA  11-12 år 
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Gyberg, Per & 

Löfgren, Håkan 

2016 Knowledge outside 

the box – 

sustainable 

development 

education in 

Swedish schools 

Databas 

ERIC; 

sustainable 

education in 

Swedish 

schools 

 

Sverige Ospecificerad  

Hermans, Mikaela 2016 Geography 

Teachers and 

Climate Change: 

Emotions About 

Consequences, 

Coping Strategies, 

and Views on 

Mitigation 

Manuell Finland Ospecificerad 

Hicks, David 2014 Educating for Hope 

in Troubled Times: 

Climate Change 

and the Transition 

to a Post-Carbon 

Future 

Manuell UK Ospecificerad 

Hicks, David & 

Board, Andy  

2010 Learning about 

global issues: Why 

most educators 

only make things 

worse 

Manuell  UK  Ospecificerad 

Hicks, David & 

Cathie Holden 

2007 Remembering the 

future: what do 

children think? 

Manuell UK Ospecificerad 

Lazarus, Richard S 

& Folkman, Susan 

1984 Stress, appraisal, 

and coping 

Manuell USA Ospecificerad 
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Ojala, Maria  2012 Regulating worry, 

promoting hope: 

How do children, 

adolescents, and 

young adults cope 

with climate 

change? 

Manuell Sverige  Ospecificerad 

Ojala, Maria  2016 Preparing children 

for the emotional 

challenges of 

climate change 

Manuell  Sverige  Ospecificerad 

Ojala, Maria 

(Energimyndigheten)  

2010 Barns känslor och 

tankar om 

klimatproblemen 

Databas 

Google 

Schoolar; 

Maria Ojala, 

klimatproble

matik 

 

Sverige  10-12 år 

Persson, Lena & 

Lundegård, Iann & 

Wickman, Per-Olof 

2011 Worry becomes 

hope in education 

for sustainable 

development                   

Databas  

Unisearch; 

hope, worry, 

sustainable 

education  

Sverige  14-15 år 

Pettersson, Anna 2014 De som inte kan 

simma kommer 

nog att dö 

Databas: 

UniSearch; 

Children, 

climate 

change, 

worry 

Sverige 12-13 år 

Schreiner, Camilla, 

K.Henriksen, Ellen 

& J.Kirkeby Hansen 

2005 Climate Education: 

Empowering 

Today's Youth to 

Manuell Norge Ospecificerad 
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Meet Tomorrow's 

Challenges 

 

Strife, Susan Jean 2011 Children’s 

environmental 

concerns: 

Expressing 

Ecophobia  

Manuell  USA, CO  10-12 år 

Taber, Fiona & 

Taylor, Neil  

2009 Climate of concern 

– A search for 

effective strategies 

for teaching 

children about 

global warming  

Manuell Australien  11-12 år 

 

 

När det gäller det svenska forskningsfältet har den största forskningen bestått i artiklar av 

Ojala. Ojala har länge undersökt barns oro kopplat till miljöförändringar, hennes inriktning är 

främst inom det psykologiska fältet. Även Anna Pettersson har en mer psykologisk inriktning 

i sin avhandling om hur barn hanterar känslor relaterade till klimatförändringar. Gällande 

forskning som berör oro kopplat till undervisning verkar det svenska forskningsfältet vara 

tämligen tunt. Då har artiklar mestadels från Storbritannien men också från Australien och 

USA varit aktuella i syftet att besvara frågeställningarna.  

I litteraturen är det ibland givet vilken ålder som avses och då handlar det främst om den 

valda åldersinriktningen, 10–12 år. Det finns också litteratur som är mer generell i sin 

utformning och vad den riktar sig mot. Det kan också handla om litteratur som inte är 

genomförd på en viss åldersgrupp utan istället handlar om övergripande 

undervisningsmetoder. 

3.5 Bearbetning av information 

Den sorts analys som har använts för att analysera data är en innehållsanalys. Det som 

karakteriserar en innehållsanalys är att först hitta teman som sedan får en att hitta mönster 

och kategorier (Barajas m.fl. 2013).  
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Det har fokuserats på främst två områden, ett som handlar om barns oro och strategier för att 

hantera denna, och ett som handlar om lärarens roll i att hantera denna problematik. 

Utgångspunkten i bearbetningen blev att läsa artiklar som diskuterade den oro barn känner 

inför miljöförändringar och forskning om undervisning om miljöförändringar och hållbar 

utveckling. Både sökning och läsning av artiklar har skett individuellt och gemensamt. För att 

avgöra relevansen i texterna har läsningen utgått från samma kriterier som vid sökningen. Har 

det gått att hitta teman så som oro, hantering av oro samt olika undervisningsmetoder för att 

minimera oro har texterna ansetts vara av relevans. När texter valts ut som intressanta har 

båda två läst den valda texten och därefter diskuterat innehållet i relation till frågorna. 

Därefter har artiklarna sorterats och strukturerats efter olika teman. De artiklar som behandlat 

barns oro har lästs i relation till varandra för att se om de kommit fram till likadana eller olika 

resultat. Därefter har artiklar som redogör för undervisning om miljöförändringar lästs i syfte 

att hitta strategier att hantera och möta barns oro gällande dessa frågor. I de flesta av de valda 

artiklarna motiverar även författarna varför det är viktigt med undervisning om 

miljöförändringar, vilket är en av frågeställningarna och därför något som eftersökts. 

I den valda litteraturen förekommer det ibland olika ålder hos barnen. När begreppet barn 

nämns vidare i uppsatsen kommer det att handla om barn i det valda åldersspannet 10–12 år. 

Om och när det handlar om en annan ålder kommer det att förtydligas och åldern skrivs ut. 

Ett begrepp som påträffas i litteraturen är det engelska ordet ”educators”, som främst används 

av Hicks och Board (2007) vilket översatts till utbildare då det inte enbart pratas om lärare på 

grundskolenivå utan även i högre studiesammanhang. Även Ojala (2010) nämner andra 

aktörer än enbart lärare, exempelvis myndigheter och föräldrar som också besvarar frågor om 

miljö kopplat till oro. Då forskningen tar upp olika aktörer som kommer i kontakt med att 

utbilda och undervisa om miljöfrågor används begreppet utbildare som ett samlingsnamn för 

dessa. 
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4. Litteraturstudie – Resultat 

Resultatkapitlet har strukturerats utifrån de valda frågeställningarna, Varför är det viktigt att 

undervisa om miljöförändringar? under 4.1. Frågeställning två, Hur ser barns oro gällande 

miljöförändringar ut? hanteras under 4.2. Den sista frågeställningen Hur kan man som lärare 

i undervisningen om miljöförändringar hantera miljöfrågans komplexitet och barns oro? 

besvaras under 4.3.  

4.1 Vikten av att undervisa om miljöförändringar  

I de artiklar som behandlar frågan om utbildning om miljöförändringar utan att skapa oro har 

det som startpunkt funnits ett motiv till varför det är viktigt att undervisa om dessa frågor. 

Startpunkten innebär deras motiv till varför denna fråga behövs diskuteras. Frågan om vikten 

av att undervisa om miljöförändringar är inte uppsatsens huvudfråga men likväl viktig för att 

förklara och ge tyngd i uppsatsens syfte.  

Ojala (2012) refererar till tidigare forskning och beskriver vikten av att barn och unga blir 

undervisade om miljöproblem. Hon förklarar först att det är viktigt att barn inte ska överösas 

med information om risker för samhället som ändå är för svåra för dem att förstå. Men det är 

viktigt att de i skolan blir undervisade om vår omvärld och dess problem för att skapa 

möjligheter för ett aktivt medborgarskap. Chawla och Flanders Cushing (2007) skriver också 

om att målet med att utbilda är att få personer aktiva och involverade i att jobba för en 

lösning på miljöproblemen. De menar också att utbildning kring detta inte bara gör eleverna 

medvetna om vad de själva kan göra i sin vardag utan hur de tillsammans kan jobba med 

problemen.  

Gyberg och Löfgren (2016) ger ytterligare exempel på varför det är viktigt att undervisa kring 

hållbar utveckling och miljöförändringar. De menar bland annat att utbildning är det 

viktigaste verktyget för att höja medvetandet om vår miljö och för strävan att uppnå en 

hållbar framtid. Även Ojala (2010) nämner att utbildning är viktig för att nå en hållbar 

utveckling då utbildning om miljön gör att unga får kunskap. Denna kunskap ska i sin tur 

generera förmågor att kunna ta medvetna val och på ett personligt plan ta ansvar för vår natur 

och vårt klimat. Vidare skriver Ojala (2010) om att forskare menar att personer som utbildar 

om miljön ska få eleverna att kunna omformulera problembilden till något positivt utan att 

förneka verkligheten. Att ge barn hopp och visa positivism om framtiden och att kunna ge 

dem känslan att de själva kan påverka sin framtid. Det förklaras även i rapporten att barnet 

inte bara är en produkt av yttre omständigheter utan vår tids kommande aktör i miljöarbetet. 
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En annan som också poängterar det viktiga i att utbilda om hållbar utveckling och om 

miljöförändringar är Hermans (2016). Hon skriver att barn i framtiden kommer att bli viktiga 

beslutsfattare och att det därför är viktigt att få unga engagerade i arbetet i att minska 

miljöförändringarnas konsekvens. Författaren menar precis som Ojala, också att utbildning i 

miljöfrågor är centralt för att främja elevers vilja att agera. Det har vid tidigare forskning 

visats att när elever inte har kunskap om problemet så får de inte någon motivation till att tro 

på sig själva eller på andra aktörer som vill göra något åt miljöproblemen.  

Strife (2011) skriver att barn som får information om miljöproblem genom tv-program och 

filmer tenderar att utrycka sig mer pessimistiskt och ha mer negativa känslor om 

miljöproblem. Detta är betydelsefullt då hennes resultat visar att barns huvudsakliga källa till 

miljöproblem är tv-program. Detta indikerar också på det viktiga med att undervisa om 

miljöfrågor så rätt kunskap ska förmedlas så elever blir aktiva och får handlingskompetens.  

4.2 Barns oro 

För att kunna besvara huvudfrågeställningen hur lärare kan undervisa om och hantera oro i 

relation till miljöförändringar krävs kunskap om hur barns oro ser ut gällande miljöfrågor. 

Därför kommer det att under denna rubrik förklaras hur barns oro ser ut och vad det är som 

barn oroar sig över i relation till miljöfrågor. 

Ojala (2010) har på uppdrag av Energimyndigheten sammanställt en rapport som undersöker 

barns attityder och inställningar till klimatproblematiken. Rapporten kartlägger bland annat 

hur vanligt det är att barn i 11–12 års ålder oroar sig över klimatproblem, och vad de konkret 

oroar sig för. I rapporten framgår det att 34 % av de 371 elever som svarade på enkäten 

uppger att de oroar sig i ganska stor till mycket stor utsträckning om miljöproblem. Vad som 

oroar elever utifrån resultatet i enkäten är främst hur djur och natur drabbas av 

klimatförändringar.  

I en liknande studie utförd av Gallagher Heffron och Valmond i USA (2011) fick barn i 

samma ålder svara på liknande frågor som i projektet som Ojala höll i. Där visade resultatet 

av en kvantitativ undersökning att 81 % av de utfrågade känner oro när de fick besvara frågan 

om hur miljöproblem får dig att må. Det resultatet också visade var att det som barnen kände 

oro över var miljöförstöring och att djurarter kan dö ut, vilket är analogt med Ojalas studie. 

För att illustrera det barnen tänkt om framtiden fick barnen rita teckningar som föreställde hur 

de trodde jorden skulle se ut i framtiden. Barnen förklarade att de trodde att jorden skulle 

vara värre utsatt än vad den är nu och de beskrev pessimistiska tankar kring vår framtid. 
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Teckningarna som ritades var bilder på hur ozonlagret helt hade gått sönder, avfall och 

föroreningar som förstörde både hav och natur och översvämningar var ett faktum över hela 

världen. Detta pessimistiska synsätt på framtiden överensstämmer med de tankar barn hade 

om vår framtid i rapporten från Ojala (2010).  

I Ojalas (2010) rapport skriver hon att elever har även en oro över hur andra människor från 

fattigare delar av världen drabbas och hur framtida generationer kommer att drabbas av 

klimatförändringar. Pettersson (2014) har i sin avhandling gjort en undersökning gällande hur 

barn ser och tänker kring klimatförändringar. Här förklarar barnen i intervjuer hur deras 

känslor ser ut gällande klimatförändringar. Resultatet visar att barnen har olika tankar kring 

hur människor drabbas. En del barn är inte alls oroliga över Sveriges situation på grund av att 

Sverige är ett rikt land. Studien visar i likhet med Ojalas rapport att barn är desto mer oroliga 

och frustrerande över hur andra länder ska kunna klara sig. Pettersson (2014) tar även upp 

studier som visar på barn som tänker helt tvärt om. Det barnen känner oro över är Sveriges 

geografiska läge. Sverige ligger nära Arktis, som kommer att smälta och då riskerar 

invånarna i Sverige att drabbas av översvämningar. Detta skiljer sig lite från Ojalas rapport 

där eleverna oroade sig mindre om hur de själva och närstående skulle drabbas av 

klimatförändringar även om denna typ av oro också förekom (Ojala, 2010). Det resultatet 

från Pettersons studie visar var en tredje grupp av barn som ansåg att vart man än bodde i 

världen så skulle man drabbas. Alla drabbas lika hårt men på olika sätt beroende vart man 

bor.  

En annan aspekt på hur barn uttryckte sina känslor och oro över hur vårt klimat har 

förvärrats, var deras sätt att uttrycka frustration och ilska mot vuxna som inte tog det på 

allvar. Strife (2011) förklarar i sin studie att barn uttryckte sig på följande sätt.  

“Sometimes, I get frustrated. I don’t quite like it that people are just money addicted . . . 

because the world could be destroyed in some years to come, and these people were thinking 

all about the money and thinking their kids are going to have a great life, but their kids have 

a horrible life trying to stop all this that their own parents created.” (Strife, 2011, s. 43). 

En anledning till att ilskan som barn visade inför dessa problem var riktad till vuxna och 

allmänheten var för att de enligt de intervjuade barnen inte hade gjort tillräckligt för att hjälpa 

till att lösa miljöproblemen. Barnen ansåg också att de vuxna hade bidragit till de 

miljöproblem som existerar.  
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4.2.1 Coping 

I de vetenskapliga artiklar som undersökts har begreppet coping nämnts i stor utsträckning i 

relation till barns hantering av känslor i relation till miljöförändringar. Därför kommer detta 

avsnitt att förklara begreppet närmre. 

 

Enligt Nationalencyklopedin är coping en term som används inom psykologisk 

stressforskning och som används för att beskriva olika strategier gällande hantering av 

påfrestningar och krav. Upphovsmannen till begreppet definierar coping som följande: 

“We define coping as constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage 

specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the 

resources of the person” (Lazarus & Folkman, 1984, s.140). 

Lazarus menade att begreppet coping beskriver en individs psykiska och beteendemässiga 

strategier för att hantera yttre påfrestningar och krav (Nationalencyklopedin, Richard 

Lazarus, 2018). 

I Petterssons avhandling (2014) gällande barns tankar och känslor om miljöförändringar ges 

en förklaring och översättning av Lazarus och Folkmans teorier om coping. Pettersson har 

valt att kalla dessa teorier om coping för olika copingstrategier, och det begreppet kommer 

därför att användas även i denna uppsats. 

Som tidigare nämnt så kan miljöförändringar skapa oro hos barn och därför anser Ojala att 

det är viktigt för lärare att vara uppmärksamma på deras elevers känslor och copingstrategier 

gällande klimatförändringar för att kunna skapa en konstruktiv lärmiljö, elevengagemang och 

hopp. Vidare betonar Ojala att Lazarus och Folkmans teorier om coping kan vara till 

användning för att förstå hur barn hanterar känslor i relation till klimatförändringar. 

Ursprungligen bestod teorin av två områden, ett som handlade om emotionsfokuserade 

strategier och ett som handlade om problemfokuserade strategier (Ojala 2016). 

 

Lazarus skriver att det finns olika sorters emotionsfokuserade strategier. En stor del består av 

kognitiva processer som handlar om att minska känslomässig smärta och inkluderar strategier 

så som undvikande, distansering och selektiv uppmärksamhet. Emotionsfokuserad coping 

används för att bibehålla hopp och optimism. För att förneka både fakta och slutsatser, för att 

vägra erkänna det värsta och för att låtsas som om ingenting har hänt. Problemfokuserade 

strategier handlar om att personen försöker hitta sätt att lösa problemet på och därmed göra 
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sig av med de negativa känslorna. (Lazarus & Folkman, 1984). På senare år har teorin om 

coping fått tillökning av en tredje strategi, den meningsfokuserade strategin. 

Meningsfokuserade strategier är extra viktiga när ett problem inte kan lösas på direkten 

(Ojala 2016). Pettersson menar att när det kommer till den meningsfokuserade 

copingstrategin så är inte målet att göra sig av med negativa känslor. Istället handlar det om 

att hitta positiva känslor, så som hopp (Pettersson, 2014). 

Ojala beskriver att den emotionsfokuserade copingstrategin kan ta olika uttryck hos barn. En 

strategi är att förneka att klimatförändringar är ett viktigt problem. En annan strategi är att 

använda ett här-och-nu-tänk där barnen inte förnekar att problemet är viktigt, men distanserar 

sig emotionellt då barnen anser att problemet inte påverkar dem och därför inte är värt att 

oroa sig för. När det gäller problemfokuserade copingstrategier kan dessa vara antingen 

kognitiva eller konkreta handlingar som barnen utför. Barn kan söka efter mer information 

och prata med andra om vad de kan göra för klimatet. Barn som känner sig oroade kan också 

ta till problemfokuserade strategier av konkret karaktär så som att cykla eller gå till skolan 

istället för att åka bil. När Ojala frågade barn om hur de gick tillväga för att uppleva en känsla 

av hopp framkom det att barnen använde meningsfokuserade strategier så som att sätta hopp 

till olika sociala aktörer. Detta kunde till exempel vara att forskare och ingenjörer ska komma 

på nya uppfinningar eller att regeringar kommer agera för att hantera miljöproblem (Ojala, 

2016).  Avslutningsvis så understryker Ojala att det finns ett samband mellan barn som 

använder sig av meningsfokuserade copingstrategier och ett ökat miljöengagemang. 

4.3 Hur kan man som lärare i undervisningen om miljöförändringar hantera 

miljöfrågans komplexitet och barns oro? 

Den tidigare analyserade forskningen har beskrivit att barn uttrycker olika former av oro 

gällande miljöförändringar. Detta är något som lärare måste bemöta och hantera i sin 

undervisning. Detta avsnitt syftar till att förklara och exemplifiera hur undervisning kan 

bedrivas för att möta denna oro samt ge eleverna en känsla av handlingskraft. 

 

Hicks och Board (2007) beskriver att utbildare de senaste åren betonat vikten av att utbilda 

om globala problem och att detta setts som något förhållandevis oproblematiskt. Författarna 

menar att en tidigare studie som undersökt den påverkan undervisning om globala problem 

har på, i det här fallet vuxna, har visat sig vara mer komplext än vad som tidigare påståtts. 

Hicks och Board menar att det finns en risk att utbildare kan hämma elevers kunskap genom 

att undervisa om globala problem som enbart något kognitivt. Hicks och Board skriver att 
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undervisning om denna problematik innehåller både kognitiva, känslomässiga och 

existentiella dimensioner och därför bör undervisning innehålla detta. Vidare problematiserar 

Hicks (2014) om hur olika miljöproblem hanteras i skolan. Hicks menar att forskning visar 

att lärare inte har problem att ur en vetenskaplig synvinkel prata om arters utrotning eller 

ozonhål och klimatförändringar, men däremot verkar de känslomässiga konsekvenserna av 

dessa ämnen vara outforskade. Litteratur om miljöundervisning nämner sällan hur man 

hanterar de känslor som uppstår till följd av miljökrisen. Ord som sorg, förtvivlan, hopp, 

ångest eller ilska är något som sällan förekommer. Vilket är intressant när forskning visat att 

det är dessa känslor som förekommer i samband med undersökningar om miljöförändringar.  

4.3.1 Handlingsberedskap  

Ett gemensamt tema som synts i litteraturen är att skapa handlingsberedskap hos eleverna 

med hjälp av undervisningen. I en aktionsforskningstudie skriven och gjord av Persson, 

Lundegård och Wickman (2011) testas en utbildningsmetod för att få barn som är oroliga för 

miljön att vända den till något positivt och skapa en motivation till att vilja göra skillnad 

istället för att bli pessimistiska och ignorera problemet om miljöförändring. Studien utfördes 

med en klass 9 i Stockholm och tillsammans med elevernas lärare. Projektet började med att 

eleverna fick en introduktion om miljöförändringar i världen och vad som idag görs för att 

motverka dessa. Eleverna fick också se konsekvenser runt om i världen av miljöförändringar 

som människor idag måste jobba för att motverka. Denna information skapade oro hos 

eleverna som nu med hjälp av sina kamrater skulle diskutera frågor kring vad de själva kunde 

göra i sin vardag för att minska sin egen påverkan på miljön.  

Arbetet gick sedan vidare med arbete tillsammans i grupper och med hjälp av olika metoder 

skulle eleverna få sin oro omvandlat till hopp och då skapa begreppet handlingskompetens. 

Persson m.fl. (2011) refererar till tidigare forskning som dels har gjort en modell av och dels 

har beskrivit begreppet handlingskompetens. Begreppet beskrivs som elevers förmåga att 

utföra konkreta praktiska handlingar för klimatet. Metoderna som användes var bland annat 

att använda elevernas reflektioner kring miljöfrågor som en grund för diskussion. Sex idéer 

som var tagna från tidigare forskning användes också till att få eleverna att hitta hopp. Dessa 

idéer är: lita på dagens teknik, lita på effektiva vardagliga handlingar, lita på mänskligheten, 

sätta saker i ett historiskt perspektiv, vara optimistisk genom att tvinga sig själv att tänka 

positivt, lita på global solidaritet. Sedan användes också metoder som handlar om att få alla 

elever delaktiga i samtal, använda sig av fakta, använda sig av frågor som uppkommit av 

eleverna själva och jobba tillsammans.  
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Arbetssättet i aktionsforskningen (2011) visade sig sedan att fungera väl. Elever utryckte när 

de intervjuades i slutet av studien att de hade lärt sig mycket mer om dessa frågor, bland 

annat hur de själva kunde leva för att minska sin miljöpåverkan. De uttryckte sig också mer 

hoppfulla om framtiden och hur människor tillsammans i samhället kan jobba för ett mer 

miljövänligt levnadssätt. Ojala har själv uttalat sig om att kunskap är nyckeln till framgång:  

”Ju mer kunskap unga har desto mer benägna är de att engagera sig för miljön.” – (Maria 

Ojala 2010 s.25)  

Både Chawla och Flanders Cushing (2007) skriver om gemensamt lärande, och menar att 

många barn känner sig maktlösa när det kommer till dessa frågor om miljöförändringar. För 

att känna en möjlighet att kunna påverka måste barnen ges möjlighet att jobba tillsammans. 

I en artikel av Taber och Taylor (2009) undersöks barns missuppfattningar om klimatfrågor 

och för att försöka förändra dessa uppfattningar tillämpas en särskilt specifik 

miljöundervisning. Det undersöks också om ett sådant tillvägagångssätt kan ge insikt i 

elevers attityder angående global uppvärmning. Taber och Taylor skriver att generellt så 

verkade undervisningsinsatsen förbättra de deltagande elevernas förståelse för global 

uppvärmning. Vidare så skriver författarna att det var viktigt att avgöra vilka aspekter av 

undervisningen som eleverna hade upplevt som mest effektiv. Överlag svarade eleverna att 

de praktiska momenten hade varit de mest lärorika och underhållande.  

Studien undersökte också oro kopplat till global uppvärmning. Innan miljöundervisningen 

sattes igång uppgav 47 % att de var ”oroade” eller ”väldigt oroade” och när de fick frågan 

igen efter den extrainsatta undervisningen uppgav 73 % att de var ’oroade’ eller ’väldigt 

oroade’. I de kvalitativa intervjuerna kunde några av barnen göra en direkt koppling mellan 

en ökad nivå av oro och ökad kunskap om problematiken. När ett av barnen blev tillfrågad 

om dennes ökade oro i intervjun menar författarna att istället för att låta den ökade oron leda 

till en känsla av hopplöshet så kunde man istället ana hopp, då barnet gav det här svaret  

 

”I also think you can stop and reduce the Greenhouse Effect a person makes.” (Taber & 

Taylor, 2009, s. 109) 

För att möta denna höjda oro beskriver Taber och Taylor (2009) en specifik strategi som 

användes. Denna strategi ska inte bara möta barnens ökade oro utan också ge eleverna en 

känsla av beredskap. Strategin eller undervisningsmetoden går ut på att låta eleverna 

tillsammans med varandra och lärare skapa en affisch. Affischen innehöll flera olika steg som 
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skulle adderas innehållande knep och konkreta handlingar för att minska belastningen på 

miljön. Knepen och handlingarna hade tidigare diskuterats i klassen och de blev som en 

samling som man kunde gå tillbaka till och kolla på under arbetets gång. Författarna menar 

att studien bekräftar att informera elever om miljöproblem samtidigt som undervisningen ska 

mildra deras oro är en stor utmaning för lärare. Detta ledde alltså till att de ibland fick ökad 

oro men också ökade kunskaper om detta ämne vilket författarna menar ökar elevernas 

motivation om att vilja göra förändring.  

4.3.2 Framgångshistorier  

En metod som har presenterats i forskningen gällande undervisning har varit användandet av 

framgångshistorier som ett verktyg för att hantera barns oro. I rapporten som gjordes av Ojala 

(2010) förklarades det att barn har ganska stor till mycket stor oro över klimatfrågor. Det 

rapporten också beskriver är att när barn känner oro så vill de distansera sig från problemen 

och skapa känslan att det ändå inte kan påverka något. Rapporten beskriver då att man som 

lärare eller annan person som lär ut om ämnet ska vända på perspektiven. Man kan som lärare 

visa på positiva framsteg som har gjorts om klimatproblem. Det kan göra att barnen får tilltro 

till vad olika aktörer gör och att de visar engagemang i dessa frågor. 

En annan som skriver om att dela med sig av framgångsrika historier är Hicks (2014). Han 

refererar till tidigare forskning som argumenterar att genom att dela med sig av 

framgångsrika händelser i historien kan det bereda elever med bilder på hur vår värld kan bli 

bättre och ge inspiration att vilja bli mer involverad i frågor gällande miljöförändringar. Den 

tidigare forskningen skriver också att det behövs fler än bara en bra historia för att elever ska 

själva kunna börja att skapa sina sin egen förståelse av vad som behövs. Det förklaras också 

att positiva exempel och framgångsrika historier kan ge en annan bild av framtiden som leder 

till handling istället för att beskriva det som att domedagen väntar. Hicks ger i sin bok olika 

exempel på framgångshistorier att använda sig av i undervisningen. Dessa går också att nå 

via en webbsida på internet. Hicks förklarar att den sorts historier som behövs visar olika 

aspekter när det gäller hållbar utveckling, dessa kan vara både globala och lokala och visa på 

framgångsrika handlingar (2014).  

4.3.3 Användandet av framtidsperspektiv 

Hicks och Holden (2007) menar att framtidsperspektiv har en given plats i undervisning om 

miljö och hållbarhet då dessa handlar om både planetens nuvarande skick samt människors 
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ansvar för miljön. Författarna menar då att dessa områden underförstått hänger samman med 

möjliga och önskvärda framtidsvisioner. 

Mycket forskning tyder alltså på att barn och unga hyser en oro och negativ syn inför 

framtiden. Holden (2006) skriver att människors oro och förhoppningar inför framtiden har 

betydelse för vad de gör i nuet. Vilket är en indikator på att undervisningen bör inkludera ett 

framtidsperspektiv, för att kunna ge elever en känsla av möjligheter att påverka sin framtid.  

Schreiner m.fl. (2008) framhåller också användningen av framtiden. De skriver att för att 

känna sig självsäker nog att möta klimatproblemen måste en individ vara motiverad för att 

agera. Detta kräver en framtidsvision och en tro på sig själv, att man kan påverka framtidens 

utveckling. 

Ojala (2016) refererar till en av sina tidigare studier där hon visat på positiva effekter av 

användning av framtidsperspektiv. Resultatet visade att när lärare använde sig av 

framtidsperspektiv på sina lektioner så var unga mer benägna att känna konstruktivt hopp i 

relation till miljöförändringar samt att de blev mer engagerade i ett miljövänligt beteende. 

Hicks (2014) och Schreiner m.fl. (2005) har skrivit om att prata om framtidsvisioner som 

sannolika, önskvärda och möjliga och hur det är viktigt att diskutera dessa i relation till 

varandra. De lyfter också båda fram framtidsvisioner som något positivt, men Schreiner m.fl. 

nämner även att det kan finnas svårigheter att tackla, t.ex. menar författarna att om en persons 

alternativ gällande en önskvärd framtid inte ryms i personens syn på en möjlig framtid, kan 

en följande konsekvens vara hopplöshet och en känsla av att inte ha möjlighet att påverka 

utvecklingen i en önskad riktning. Hicks (2014) menar också att det är viktigt att kännas vid 

att unga inte nödvändigtvis kommer att hålla med om hur en önskvärd framtid ser ut. Det är 

också viktigt att hjälpa eleverna att jämföra det sannolika med det önskvärda och då komma 

fram till en realistisk framtidsvision. Detta sker genom att diskutera konkreta 

tillvägagångssätt till denna möjliga framtid.  

Hicks (2014) förklarar olika tillvägagångssätt att använda sig av i sin undervisning, två av 

dessa är användandet av framtidsscenarion samt att ”föreställa sig framtiden”. 

Framtidsscenarion är utformade för att ge olika bilder av framtiden så det går att undersöka 

sätt där framtiden fungerar. I utbildningssammanhang så syftar scenarion till att sätta igång en 

diskussion snarare än att ge en detaljerad bild. Hicks ger exempel på uppgifter med olika 

framtidsscenarion där eleverna kan diskutera vad som skulle vara för och nackdelar med att 

leva i olika scenarion. Andra frågor kan vara om eleverna tror att människor gillar att leva i 
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den här möjliga framtiden? Kommer någon att vinna på att det blir just den här framtiden? 

Kommer någon att förlora något? Användningen av scenarion är framförallt för att starta 

diskussioner om olika alternativa framtidsscenarion genom att illustrera olika val. De syftar 

till att provocera och förbrylla, hur kan den här framtiden någonsin hända? Vem skulle vilja 

leva just i den här framtiden? Att föreställa sig framtiden är ett annat verktyg för att 

undersöka framtiden. Hicks ställer sig frågan hur vi någonsin ska kunna nå ett mål som vi 

inte kan föreställa oss? Hur kan vi någonsin nå en mer hållbar framtid såvida vi inte har övat 

på förmågan att föreställa oss alternativa framtidsscenarion? 
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5. Avslutande diskussion 

Efter avslutad litteraturstudie kan slutsatser dras gällande forskning inom området om 

undervisning om miljöproblematiken i relation till barns oro. Litteraturstudien ger också svar 

på varför det är viktigt att undervisa om miljöproblem i förhållande till hållbar utveckling. 

5.1 Slutsatser utifrån frågeställningarna  

Gällande frågeställningen om varför det är viktigt att undervisa om miljöproblem besvarar 

forskningen det genom att belysa olika aspekter. Övergripande går det att sammanfatta 

genom att förklara undervisningen och skolans roll. Forskningen visar på att barn idag får 

mycket information om miljöproblem och miljökriser genom media och internet, information 

som dock kan vara fiktiv och därmed både felaktig och överdriven. Den här typen av 

information är också något som kan generera negativa känslor som likgiltighet och 

hopplöshet. Detta visar på skolans viktiga roll som kunskapsförmedlare och garant för att 

miljöproblemen lärs ut utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt som kan verka som motbild 

och kontrast till övriga informationskällor. En annan slutsats som går att dra efter 

litteraturstudien är att kunskap om miljöförändringar leder till handlingskompetens och ökat 

självförtroende hos eleverna. Vidare menar många forskare att utbildning är ett viktigt 

verktyg för att ge eleverna den information som behövs inför framtiden, då barn är framtidens 

aktörer och kommer att behöva hantera många miljörelaterade problem. Detta är något som 

går i linje med skolans roll att fostra medborgare som kan göra demokratiska val (Skolverket, 

2011). 

De slutsatser som går att dra gällande barns oro om miljöförändringar är att de känner oro 

inför flera olika saker. Elever känner oro för hur djur- och växtliv kommer att drabbas av 

miljöförändringar. Forskningen visar också på att eleverna generellt sett känner sig mer 

oroliga för andra människor och andra platser än för miljöproblemens eventuella lokala 

effekter. Enligt forskningen kan elevernas oro ta sig olika utryck. Oron kan uttryckas som 

pessimism, ångest, rädsla och ilska. Känslan av pessimism kan leda till en känsla av 

hjälplöshet och att de inte kan göra något som kan bidra till förändring. När oro uttrycks som 

ilska, tenderar den att riktas mot vuxna och andra aktörer. Detta sker för att barn anser att 

vuxna och andra aktörer inte gör tillräckligt för att minimera miljöproblemen och för att vara 

den grupp som har bidragit till att våra miljöproblem existerar.  

I relation till frågan om oro är begreppet coping relevant. Forskning visar på att om lärare har 

en förståelse för hur barn hanterar de känslor som uppstår i samband med att de får kunskap 
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om miljö och miljöproblem så kan en bättre lärmiljö skapas. Genom att ha en förståelse för 

olika copingstrategier kan lärare förstå varför barn agerar och resonerar så som de gör. 

Gällande huvudfrågan om hur man som lärare kan undervisa om miljöförändringar och 

samtidigt hantera barns oro går det att dra några generella slutsatser. Det har gått att 

identifiera tre metoder i den forskning som studerats och det är dessa tre som framför allt 

kommer att belysas. Det har också nämnts andra metoder som används i undervisningen men 

som hanteras övergripande genom de tre huvudsakliga metoderna. Dessa övriga metoder är 

att arbeta med hopp som en central del i undervisningen samt att låta eleverna arbeta 

tillsammans för att öka deras kunskap, detta kommer att presenteras längre ner i avsnittet. 

Den första metoden handlar om att eleverna ska ges möjlighet till handlingsberedskap där 

elever ska få jobba aktivt med frågor kring miljöproblem. Handlingsberedskapen ska fås 

genom aktiva diskussioner, ökat självförtroende och kunskap om hur eleverna själva kan göra 

i sin vardag för att minska påverkan på miljön. 

Den andra metoden handlar om vikten av att lyfta fram framgångshistorier i undervisningen. 

Detta kan göras genom att t.ex. ta fram och gå igenom konkreta fall där olika metoder och 

lösningar på för eleverna kända miljöproblem har använts på ett framgångsrikt sätt. Detta ger 

eleverna en bild om att det finns hopp och att arbete kring detta gör skillnad för vår miljö. 

Den tredje metoden som forskningen lyfter fram är betydelsen av framtidsperspektiv i 

undervisningen. För att eleverna ska kunna möta de problem som de står inför måste de ges 

möjligheter att fundera över olika framtidsscenarion. Det som unga känner inför och förstår 

om framtiden påverkar vad de gör i nuet. En slutsats som går att dra är att det som lärare är 

viktigt kunna förmedla en mer optimistisk eller önskvärd framtid för eleverna. Samt att 

eleverna själva måste ges möjligheter att fundera och resonera över vad som krävs för att nå 

en viss typ av framtid. Detta kan leda till en ökad känsla av hopp och att eleverna får ett ökat 

miljöengagemang. 

Av det resultat som framkommit har bilden av hur undervisningen ska gå till när man 

hanterar oro ändrats. Den frågeställning som i början av arbetet var aktuell var mer utformad 

mot att ta reda på vad forskningen sa om att undervisa utan att skapa oro. Det som sedan 

uttrycktes i artiklar och studier var att som pedagog behöver man inte bara se barns oro som 

ett problem, utan det kan också användas som ett verktyg för att påvisa miljöfrågors allvar 

och vara utgångspunkt för hur de kan hanteras. Oro kan förvandlas till hopp genom att visa 

på möjliga lösningar, gärna relaterade till vad individen själv kan göra. 
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Oro har i forskningen således lyfts fram som något användbart för att väcka elevers 

motivation och intresse. Det är emellertid inte helt oproblematiskt. En studie (Taber och 

Taylor, 2009) indikerade på att det fanns ett samband mellan ökad kunskap om miljöproblem 

och ökad oro. Oron som fenomen kan därmed inte förbises och hanterandet av den kan vara 

en krävande balansakt för utbildare i miljöfrågor. Syftet med undervisningen bör inte vara att 

förmedla kunskap genom att skrämmas.   

Begreppet hopp är något som har genomsyrat litteraturen när det kommer till att undervisa 

kring miljöförändringar. Det forskningen har visat är att det är med hjälp av hopp som 

eleverna kan få motivation till att vilja göra skillnad. Hopp har varit centralt i de tre 

huvudsakliga teman som beskrivits. Genom att ge eleverna en känsla av handlingsberedskap 

kan de känna hopp inför de utmaningar de kommer möta. När elever får höra om 

framgångshistorier som handlar om att det tidigare gått att göra skillnad i miljöfrågor så har 

det genererat hopp hos eleverna.  

En annan av de mer övergripande metoderna som synts i forskningen är att låta eleverna 

arbeta tillsammans. Detta för att gemensamt kunna lyfta frågor och funderingar elever har 

haft kring miljöproblematiken, vilket har visat sig ha en positiv inverkan på elevernas 

lärande. 

5.2 Metodens påverkan på resultatet  

I detta avsnitt kommer det att diskuteras om metodvalet har haft någon påverkan på studiens 

slutresultat. 

Faktorer som kunnat påverka resultatet av litteraturstudien skulle kunna vara de sökmetoder 

som använts. Den metod som använts i större utsträckning är manuell sökning. Detta skulle 

kunna leda till att enbart en viss typ av forskning läses eftersom att vissa forskare tenderar att 

använda samma artiklar och avhandlingar. Då inte allt inom fältet om miljöundervisning 

undersökts kan det vara svårt att ge en hel bild av området, men utifrån vad som granskats 

och lästs verkar det som att forskningen saknar studier om den valda åldern, 10–12 år samt 

studier om konkreta undervisningssituationer. 

5.3 Resultatets betydelse för geografiundervisning 

Med stöd i forskning har det gått att sammanställa huruvida barn känner oro i relation till 

undervisning om miljöförändringar. Vad vi kunnat se inom fältet verkar det som att frågorna 

oftast hanterats separat. Studier som undersöker barns oro har inte alltid diskuterat hur denna 
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oro i praktiken ska hanteras. Med denna uppsats har vi försökt att sammanställa dessa två 

områden, och då fått svar på frågeställningen Hur kan man som lärare i undervisningen om 

miljöförändringar hantera miljöfrågans komplexitet och barns oro? Då det utifrån vad vi sett, 

verkar vara ett ganska outforskat område kan dessa resultat bidra till en ökad förståelse hos 

verksamma geografilärare som hanterar denna problematik.  

Vår genomgång av forskningen inom området har visat på exempel på undervisningsmetoder 

som kan användas i sammanhang där undervisning om miljöproblem sker för att hantera och 

minska elevers oro. Metoderna syftar till att förbereda elever för att kunna agera och vara 

verksamma i en framtid där miljöproblem är en realitet. Detta är också något som syns i 

geografiämnets syfte där det anges att elever ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 

människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och 

människors levnadsvillkor. I syftet står också att undervisningen ska göra att eleverna 

utvecklar kunskaper om hur framtiden kan påverkas i riktning mot en mer acceptabel 

levnadsmiljö (Skolverket, 2011). Efter att ha analyserat forskningen inom det här fältet går 

det att se att läroplanens mål har stöd i aktuell forskning. Det ger också stöd till oss som 

blivande lärare då det i skollagen anges att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet (Utbildningsdepartementet, Skollag 2010:800). 

Forskningen har gett oss en djupare förståelse för hur denna problematik kan hanteras i vår 

framtida roll som geografilärare. Vi kommer förhoppningsvis att vara medvetna om elevers 

oro innan ett arbete kring dessa frågor startas, och kan därför förebygga negativa känslor som 

pessimism och hopplöshet. Forskningen har gett oss en utökad uppsättning av metoder och 

teorier att använda i undervisning om miljöfrågor för att göra elever handlingskompetenta. 

Forskningen har bidragit till att vi som blivande lärare känner optimism inför att kunna 

utbilda elever som blir aktiva samhällsmedborgare med ett miljöengagemang. Vi behöver inte 

själva känna oss lika oroliga för att lyfta dessa frågor när vi nu har en förståelse för hur 

känslorna som kan väckas i samband med detta kan hanteras. Som alltid vid undervisning är 

alla elever olika och tänker och resonerar på olika vis. Detta gör att det kan vara svårt att 

tillämpa somliga metoder. Forskningen har inte belyst så många svårigheter i sina studier, 

därför bör man som blivande lärare vara medveten om att det kan vara svårare att tillämpa 

dessa metoder i praktiken än vad som framställts. Som lärare kan man vara begränsad av 

resurser i form av både personalstyrka och material. I studierna har detta inte upplevts som en 

begränsning, något som kan skilja sig från verkligheten. 
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5.4 Framtida forskningsområden 

I ett större och mer framåtsyftande perspektiv går det att diskutera om miljöproblematik bör 

undervisas som ett isolerat problem, då det också klassas som ett av flera globala problem. I 

litteraturen har några författare tagit upp frågan om att utbilda för medborgarskap för att 

skapa aktiva medborgare. Då människor står inför flera stora globala problem så som 

fattigdom, befolkningstillväxt och konflikter som uppstår som en följd av dessa. Det handlar 

alltså inte enbart om en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv utan även social och 

ekonomisk hållbarhet. 

Efter det som lästs om hur undervisning kan gå till där man hanterar elevers oro skulle det 

vara intressant att undersöka hur de olika undervisningsmetoderna, att ge 

handlingsberedskap, att använda framgångshistorier samt att använda framtidsperspektiv, 

förhåller sig till varandra. Vilka för- och nackdelar finns det med de olika metoderna? I vilka 

sammanhang lämpar de sig/lämpar de sig inte? Hur fungerar de för barn i åldrarna 10–12 år? 

Finns det metoder som man arbetar med ständigt och några som man bara använder sig av 

ibland? Dessa frågor skulle kunna få svar genom kvalitativa undersökningar med lärare som 

undervisar i geografi. En annan vinkel skulle kunna vara att undersöka hur lärare hanterar och 

bemöter barns oro i klassrummet, då det inte finns så mycket svensk forskning gällande detta 

område. Dessa är frågor som skulle kunna vara aktuella för ett framtida produktionsarbete.  

Efter den genomgångna studien har även andra frågor och tankar väckts gällande framtida 

forskningsområden. Områden som kan vara aktuella för större studier än de som enskilda 

studenter kan göra. Eftersom studien visat på tre områden gällande miljöundervisning; att 

barn har oro i hög grad gällande miljöförändringar, att det är viktigt att använda skolan som 

ett verktyg för att förmedla kunskap och att kunna möta denna oro i undervisningen. I studien 

har samband mellan ökad kunskap och ökad oro synliggjorts, detta är något som bör tas i 

beaktande. Om undervisning kan generera elever som istället för att känna 

handlingskompetens känner att de är oroade, hur bör istället undervisningen utformas? Var 

finns den framgångsrika miljöundervisningen? Detta är viktigt både för de som utbildar barn, 

de som utbildar blivande lärare och skolverket som utformar kursplaner. I tidigare studier har 

forskare kunnat se att barn inte har vare sig lärare eller föräldrar som den främsta källan till 

information om, varför är det istället media och populärkultur som är den största 

informationskällan. Vilka konsekvenser får detta på längre sikt? Kommer barn bli blasé om 

de blir ”mätta” på intryck då de möter så mycket bilder och information. Detta är frågor som 

är viktiga att ställa sig vid diskussioner om miljöundervisningens existens och utformning 
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