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Klimatfrågan är idag mer aktuell än någonsin tidigare. Detta beror på den akuta situation som 

vi levande på jorden faktiskt befinner oss i. Det har nästan alltid funnits hot mot vårt klimat, 

men det är först idag som vi tydligt börjar se följderna av vårt tidigare handlande och det jag 

syftar på är den förstärkta växthuseffekten och dess konsekvenser. Syftet med studien är att 

utifrån en lärandesituation i form av ett rollspel beskriva elevers handlingsberedskap och 

känslor kring växthuseffekten. Frågeställningarna är följande. Hur utvecklas elevernas 

kunskap och handlingsberedskap kring växthuseffekten genom ett rollspel? Hur påverkar 

rollspelet elevernas känslor för växthuseffekten? Studien som genomfördes i en årskurs 9 

startade med en enkät där eleverna fick svara på frågor gällande växthuseffekten, deras eget 

handlande och deras känslor. Enkäten åtföljdes av ett rollspel där frågor kring växthuseffekten 

och dess konsekvenser diskuterades av de deltagande ländernas delegater. Efter rollspelet fick 

eleverna svara på samma enkät igen för att ta reda om rollspelet hade påverkat eleverna. 

Rollspelet har bidragit till att eleverna har tillägnat sig mer och djupare kunskaper kring 

växthuseffekten samt att de har gått från ett lokalt till ett mer globalt tänkande. 

Handlingsberedskapen hos eleverna var inte så stor och de känner inte någon direkt oro inför 

framtiden, men efter rollspelet blev de mer bekymrade över andra människors framtid. Liten 

oro hos eleverna kan bero på att Sverige inte direkt ligger i riskzonen och deras 

handlingsberedskap speglas av att de inte vill ändra på något som skulle förändra deras 

vardag. 
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Abstract 
 

Study: Degree project in teacher education, Advanced level, 15 hp 

 University of Skövde 

Titel: The Greenhouse effect – what is happening? Pupils’ action readiness 

 and feelings concerning the climate changes   

Number of pages: 41 
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 teaching situation trough a role play  

 

Issues concerning the climate change are more urgent than ever before. During the last couple 

of hundred years the climate has been threatened by different causes, but it is not until today 

we are facing the consequences of our former action towards the environment. I allude to the 

greenhouse effect and its consequences. My aim with this paper is, from a teaching situation 

through a role play, to describe pupils’ action readiness and feelings concerning the green 

house effect. The questions I will find answers to are. How pupils’ knowledge and action 

readiness concerning the green house effect develops through a role play? How the role play 

affects the pupils’ feelings concerning the green house effect? The study has been carried out 

in a grade 9. The pupils began answering a questionnaire regarding the green house effect, 

their own actions and their feelings. Afterwards they carried out a role play where the green 

house effect and its consequences where discussed. To find out if the role play had influenced 

the pupils they afterwards had to fill in the same form again. The contribution of the role play 

is that the pupils have acquired deeper knowledge concerning the green house effect and their 

thoughts have become more global. The study showed that their action readiness was not 

particularly big and they were not worried about the future. Sweden is not in the danger zone 

and that can have contributed to their non worried attitude. Their action readiness is coloured 

by the fact that they do not want to change anything that would affect their ordinary day. 
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1. Inledning 
 

Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin tidigare. Detta beror på den akuta situation som vi 

levande på jorden faktiskt befinner oss i. Det har nästan alltid funnits hot mot vårt klimat, men 

det är först nu som vi börjar se de stora konsekvenserna av vårt tidigare handlande. Det jag 

syftar på är den globala uppvärmningen och växthuseffekten. Växthuseffekten kallas den 

process som en gång i tiden gjorde liv på jorden möjligt genom att värma upp jordklotet. Idag 

har människan bidragit negativt till denna process och istället fått klimatet att hamna i obalans 

och denna obalans av klimatet hotar nu en stor del av livet på jorden. 

 

Naturen och framför allt djuren ligger mig varmt om hjärtat och jag blir bekymrad över hur 

växthuseffekten påverkar dessa. Jag tycker det är viktigt att människan ska kunna leva vidare 

på jorden, men samtidigt kommer hon inte kunna göra det om den biologiska mångfalden runt 

omkring henne rubbas. Jordens invånare är i stort beroende av varandra. Till exempel 

ekosystem och näringskedjor fungerar inte som de ska om inte alla ”komponenter” finns med. 

En konsekvens kan bli att vissa djurpopulationer minskar vilket lämnar plats för andra 

populationer att växa vilket i sin tur kan leda till förändringar i ekosystem och mångfald av 

såväl djur som växter. Människan främjar medvetet vissa djur- och växtarter för att kunna 

tillgodose sina egna behov. Detta beteende kan komma att leda till stora förändringar inom 

den biologiska mångfalden både i form av ekologiskt nyskapande och i ekologiska förluster 

(”Biologisk…” 2010). Effekterna märker vi kanske inte av idag eller nästa vecka eller nästa 

år, men det kommer att inträffa. 

 

Det finns många riktlinjer om hur vi som människor ska leva för att bidra till en friskare jord. 

Vissa människor gör sitt bästa för att dra sitt strå till stacken, medan andra människor inte 

bidrar med något miljötänkande alls. Vad kan då detta bero på? Bekvämlighet, ekonomiska 

faktorer eller helt enkelt bristande kunskap? Bristande kunskap och information ger kanske i 

sin tur en omedveten och oengagerad människa och det kommer inte att bidra till en bättre 

hälsa för vår jord. Jag anser att vi som lärare har ett stort ansvar i att undervisa och informera 

eleverna om vad som sker runt omkring oss och med vårt klimat. Enligt Lpo94 så skall skolan 

sträva efter att eleven beträffande den naturvetenskapliga verksamheten utvecklar sin förmåga 

att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen. Vidare står det att skolan 

skall sträva efter att eleven beträffande kunskapens användning utvecklar omsorg om naturen 

och ansvar vid dess nyttjande. Genom bra undervisning och tillräcklig information ska vi 

försöka få eleverna att våga agera i klimatfrågan gällande växthuseffekten. De ska i slutet av 

nionde skolåret ha uppnått målet att kunna använda sina kunskaper om naturen, människan 

och hennes verksamhet som argument för ståndpunkter i frågor om miljö och hälsa. (Lpo94) 

Eleverna ska tycka att det är bra att tänka klimatsmart och skolan ska visa att det inte behöver 

vara svårt att göra en insats. Eleverna måste inse att de faktiskt kan göra skillnad för att få ett 

bättre klimat. 

 

Jag anser att detta område, växthuseffekten, inte får den plats i undervisningen som den borde 

få. Det är som sagt en högst aktuell och mycket viktig fråga som jag tycker ska behandlas 

därefter. En temadag på skolan ger inte tid till reflektion och aktion hos eleverna. Det handlar 

om att väcka deras tankar och göra dem redo att agera. Detta hoppas jag kunna göra med hjälp 

av ett rollspel. I ett rollspel får de möjlighet att kliva in i en roll och sedan argumentera för 

sina, i detta fall sitt lands, åsikter och ställningstagande. 
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Genom interaktion med andra elever och att de praktiskt få genomföra ett ”riktigt” FN-möte 

hoppas jag på att de ska få en god insyn i rådande klimat- och växthuseffektsfrågor från flera 

olika perspektiv. Detta tror jag är viktigt för att eleverna verkligen ska förstå vad som händer 

runt om i världen på grund av klimatförändringarna och jag vill att de ska få upp ögonen för 

vad de kan göra för att förhindra de scenarion vi står inför. Rollspelet är en konkret upplevelse 

som förhoppningsvis ska genera mycket kunskap kring växthuseffekten, men jag tycker att all 

undervisning under elevens skolgång bör genomsyras av ett klimatsmart tänkande kring 

framförallt den ökade växthuseffekten. Då ger vi eleverna mycket tid för tankar och reflektion 

och vi kan på så vis öka deras kunskap och medvetenhet kring dessa frågor och det är ett 

uppdrag som jag som lärare tänker ta på största allvar.  

 

2. Syfte 
 

Syftet med studien är att utifrån en lärandesituation i form av ett rollspel beskriva elevers 

handlingsberedskap och känslor kring växthuseffekten. 

 

2.1 Frågeställningar 
 

 Hur utvecklas elevernas kunskap och handlingsberedskap kring växthuseffekten 

genom ett rollspel? 

 Hur påverkar rollspelet elevernas känslor för växthuseffekten? 

 

3. Bakgrund 
 

I bakgrunden redogörs det för vad kunskap är för något och att det finns ett samband mellan 

kunskap och människors vilja att agera. Här presenteras även vad växthuseffekten är för 

något, orsaker till och konsekvenser av växthuseffekten, etiska perspektiv, personer som är 

kritiska och skeptiska till växthuseffektens påverkan på klimatet samt elevers förhållningssätt 

till klimatet. Den informationen anser jag är nödvändigt att läsaren får ta del av för att, i 

resultatkapitlet, kunna följa och se hur elevernas svar, tankar och reflektioner stämmer 

överens med verklighetens fakta och forskningsresultat gällande växthuseffekten. Samtidigt är 

det en möjlighet att kunna påverka då läsaren själv får mer kunskap om och djupare insikt i 

den situation som världen befinner sig i .  
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3.1 Vad är kunskap? 
 

Kunskaper som inte hjälper en att växa, som inte är redskap och hjälpmedel brukar jag kalla 

julgransprydnader. Fina att se på. Men de ger ingen näring till fortsatt växt. De hjälper en inte att 

fatta och förstå bättre (Maltén, 1981 s.153). 

 

Kunskap är något som är praktiskt användbart inte bara för fortsatta studier utan även i 

yrke och samhällsliv. Kunskap måste ha värde för människan själv, men också för 

samhällets utveckling. Den ska ge en kunskapsgrund och därmed kapacitet och 

beredskap för samhälleliga insatser (Maltén, 1981). Stensmo (1994) menar att 

kunskapen är handlings- och erfarenhetsbaserad. Olausson (2004) påpekar att hur en 

människa handlar gentemot miljön är starkt knutet till den kunskap som hon besitter om 

miljön. Även Ekborg (2002) vidhåller detta och menar på att kunskaper kan ge en 

människa sådana insikter att det påverkar hennes attityd och handlande. Stensmo (1994) 

menar vidare på att kunskapen kan delas in i tre typer av handlingar som leder till 

utveckling. Den första är bearbetning av den fysiska omvärlden – sakerna. Den andra är 

kommunikationen med den sociala världen som bearbetas – människorna. Den tredje är 

tankarna och problemlösningen där den inre mentala världen ska bearbetas – kognitiva 

processer. Ser man till detta arbete kring växthuseffekten så ser jag den fysiska 

omvärlden som information och fakta om vad växthuseffekten är och vad olika begrepp 

innebär. Den sociala världen får eleverna bearbeta genom rollspelet där de måste 

diskutera och argumentera med varandra och dela med sig av sina respektive 

erfarenheter. Eleven får bidra med sin karaktärs känslor och även ta till sig de andra 

deltagarnas känslor kring växthuseffekten och dess konsekvenser. Säljö (2000) menar 

på att det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och 

färdigheter. Stensmo (1994) förklarar vidare att den mentala världen som ska bearbetas 

är elevernas egna åsikter och ställningstaganden kring växthuseffekten och dess 

konsekvenser. Ett inre resonemang som bygger på erfarenheter både från den fysiska 

och sociala världen och som förhoppningsvis ska leda till att eleverna börjar agera.  

 

Rollspelet ska förhoppningsvis komma att spela en viktig roll i elevernas tillägnande av 

kunskap kring växthuseffekten, för ju mer kunskap och handling integreras desto 

meningsfullare upplever eleven sin inlärning. I och med att det inlärda går att praktiskt 

tillämpa får kunskapen en funktion. Därmed är kunskapen levande och människan kan 

arbeta vidare med sin kunskap och fördjupa den (Maltén, 1981). 

 

3.2 Klimatet på jorden idag 
 

Den amerikanska författaren och biologen Rachel Carson publicerade 1962 sin bok Tyst vår 

(eng. Silent spring). Det var den första riktiga väckarklockan om att människans handlande 

faktiskt påverkar naturen negativt. I den boken kritiserade hon starkt användandet av kemiska 

bekämpningsmedel, framför allt DDT (diklordifenyltriklormetylmetan) (Carson, 1979). 
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De amerikanska myndigheterna hävdade att DDT var ofarligt och gav klartecken för 

omfattande användning. Idag vet vi att så inte var fallet. Titeln Tyst vår syftar på den massdöd 

av, framför allt fåglar, som blev till följd av besprutningarna och därmed tystade ner 

fågelkvittret markant under vårens framtågande. DDT förbjöds i Sverige 1975 (Carson, 1979). 

 

Många olika hot mot klimatet har förekommit under framför allt det senaste seklet, men inget 

hot har varit större än det vi ställts inför idag, nämligen den globala uppvärmningen på grund 

av ökad växthuseffekt. ”Med begreppet global uppvärmning menas att vi står inför en 

förändring av klimatet på hela jorden, vilket kan ändra våra livsbetingelser” (Persson & 

Persson 2007, s 150). 

 

3.3 Vad är växthuseffekten för något? 
 

Förändringen som jorden ställts inför och som idag är en ständigt aktuell fråga är den ökade 

växthuseffekten. Växthuseffekten är som sagt den process som gjort livet på jorden möjligt 

och detta genom att värma upp den och hålla en jämn medeltemperatur. Persson och Persson 

(2007) förklarar att atmosfären omkring jorden fungerar som en livgivande kuvös. I den 

kuvösen regleras temperaturen på jorden av växthusgaserna koldioxid, metan, freon och 

vattenånga. Skulle atmosfären försvinna helt skulle jordens medeltemperatur sänkas till -18
o
C 

jämfört med dagens drygt +15
o
C. Växthuseffekten på jorden fungerar ungefär på samma sätt 

som i ett växthus, därifrån kommer namnet. Går man in i ett växthus känner man en tydlig 

skillnad i temperatur. Energi i form av solljus flödar obehindrat in, men utflödet av värme 

påverkas av glaset. Energibalansen rubbas vilket får till följd att temperaturen i växthuset 

stiger. Växthusgaserna har samma verkan på jorden som glaset har på växthuset (Areskoug & 

Eliasson, 2007). Ska det förklaras mer vetenskapligt så blir det enligt följande. Jorden är en 

förhållandevis kall planet, men strålar ändå ut IR-strålning (värmestrålning) mot rymden. Alla 

föremål som har en temperatur över absoluta nollpunkten strålar ut energi. Ju högre 

temperaturen är desto mer energi strålar ut och desto kortare är våglängden på strålningen. 

Kommer temperaturen upp över cirka 500 
o
C glöder föremålet, det vill säga våglängden på 

strålningen är så kort att ögat kan uppfatta det som ljus (Areskoug & Eliasson, 2007). 

 

Areskoug och Eliasson (2007) förklarar vidare att jordens temperatur bestäms av hur mycket 

energi som strålar in från solen och hur mycket som strålar ut mot rymden. Solens yta har en 

temperatur på cirka 5700 
o
C. Vid så hög temperatur glöder solytan så starkt att ljus av alla 

färger sänds ut och vi uppfattar ljuset som vitt. Ljus som är mer kortvågigt än violett sänds ut, 

ultraviolett strålning, UV. Likaså sänder solen ut strålning som är mer långvågigt än rött ljus, 

infraröd strålning, IR-strålning. Inga av atmosfärens vanligaste gaser har förmåga att ta upp 

energi från ljus av dessa våglängder. Ljuset kan beskrivas som ett flöde av energirika 

ljuspartiklar, fotoner. Ju kortare våglängd, desto större är energin på fotonerna. Gaser i 

atmosfären skulle kunna ta upp denna energi genom att atomer och molekyler låter en foton 

lämna ifrån sig energi till en elektron, så att elektronen lyfts upp i en yttre bana runt 

atomkärnan. Fotonenergin i synligt ljus är dock inte tillräcklig för att detta ska vara möjligt. 

Därför släpper atmosfären igenom synligt ljus som träffar jorden. Strålningen som jorden 

sänder ut är som tidigare nämnt IR-strålning och den är av mycket längre våglängd än solens 

strålning. Inte heller i detta våglängdsområde kan atmosfärens vanligaste gaser, syre och 

kväve, absorbera energi från fotonerna (Areskoug & Eliason, 2007). 
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Däremot kan fleratomiga gaser som till exempel vattenånga, koldioxid, metan och 

dikväveoxid absorbera IR-strålning. Dessa så kallade växthusgaser absorberar delvis den 

energi som strålar ut från jorden. Energin fördelas på många molekylers rörelse och 

atmosfären får en högre temperatur. Atmosfären, precis som all annan materia, strålar själv ut 

IR-strålning. Desto högre temperatur i atmosfären, desto mer utstrålar den. Denna strålning är 

riktad åt alla håll. Hälften av strålningen kommer att försvinna ut i rymden och hälften 

kommer att träffa jorden. Det medför att jorden får en högre temperatur som i sin tur kommer 

att sända ut mer IR-strålning. Jorden avger IR-strålning som absorberas av atmosfärens 

växthusgaser. Atmosfären får högre temperatur och återutsänder IR-strålning, varav en del absorberas 

av jorden, som därigenom får högre temperatur. IR-strålningen från jorden ökar och processen 

förstärks. Detta illustreras i figur 3.1 (Areskoug & Eliason, 2007). 

 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Förklaringsmodell över växthuseffekten 

 

3.3.1 Växthusgaser 

 

Vattenånga, H2O 

 

Vattenånga är den gas som ger den kraftigaste växthuseffekten. Under århundraden så har 

mängden vattenånga varit konstant och vid beräkningar så anser man att mängden vattenånga 

är konstant då jorden domineras av hav (Persson & Persson, 2007). 

 

Koldioxid CO2 

 

Koldioxiden är en viktig komponent i fotosyntesen. De gröna växterna och algerna i haven tar 

upp koldioxid och genom fotosyntesen tillverkar de syre som är livsnödvändigt för både 

människor o djur. Fotosyntesen är det naturliga kretsloppet för kolet, men då stora mängder 

av bland annat kol, naturgas och olja tas fram och förbränns så störs det kretsloppet. 

Koldioxiden uppskattas bidra med 54 procent av den ökade växthuseffekten (Persson & 

Persson, 2007). 

 

Dikväveoxid N2O 

 

Dikväveoxid är en växthusgas som även medverkar till att bryta ned ozonlagret. Anledningen 

till den ökade halten av dikväveoxid är bland annat den ökade mängden kväve som tillförs 

våra jordbruksmarker i form av gödning(Persson & Persson, 2007). 
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Metan CH4 

 

Metan bildas när organiskt material bryts ner i en syrefattig miljö. Täckta risodlingar och 

boskapsskötsel är två källor till stora metanutsläpp. Metangas släpps även ut från naturgasfält 

och kolgruvor, men kan även bildas i dåligt hanterade soptippar och syrefattiga våtmarker 

(Persson & Persson, 2007). Metan tillsammans med dikväveoxid bidrar med cirka en tredjedel 

av koldioxidens totala utsläpp (Areskoug & Eliasson, 2007). 

 

3.4 Orsaker till den förstärkta växthuseffekten 
 

Förändringar av koncentrationen av växthusgaser och aerosoler
1
 i atmosfären, av markytans 

egenskaper och av solstrålning ändrar klimatsystemets energibalans. Mellan åren 1970 och 

2004 har de totala antropogena utsläppen av växthusgaser ökat med 70 procent. Enbart 

koldioxiden ökade med 80 procent under samma tid.  Med antropogena utsläpp menas de 

utsläpp som orsakats av människan (IPCC, 2007). Det är framför allt bilavgaser och 

förbränning av fossila bränslen i kraftverk och industrier såväl som i hushåll som har stört 

balansen och kraftigt bidragit till att koldioxidhalten i atmosfären har ökat (Persson & 

Persson, 2007). 

 

Fossila bränslen kommer från forntida växter och djur. Dessa fossila bränslen består av 

kolväten och vid förbränning så bildas framförallt koldioxid. Till de fossila bränslena räknar 

man kol, olja och naturgas. Olja är den dominerande energikällan i världen. Hälften av all olja 

som används förbränns i bilmotorer och ökar idag i en alarmerande takt (Wärneryd, Hallin & 

Hultman, 2002). Kol finns i två olika sorter stenkol och brunkol (Areskoug & Eliason, 2007). 

Naturgas kallas även för fossilgas och är en blandning av olika gaser som finns i marken. 

Fossilgasen består till störst del av kolväten i form av bland annat metangas som används som 

bränsle i värmeverk och kraftverk. I jämförelse med olja så släpper fossilgasen bara ut hälften 

så mycket växthusgaser, men energiproduktionens utsläpp är fortfarande för höga så 

fossilgasen är ingen bra ersättare för oljan (Persson & Persson, 2007).  

 

Ytterligare en kraftigt bidragande orsak till den förhöjda koldioxidhalten är avskogning. 

Nästan hälften av jordens markbundna kol finns i världens alla skogar. Avskogning är en 

direkt orsak till klimatförändringarna samt ett resultat av dem. Avskogning bidrar till mer 

utsläpp av växthusgaser genom förbränning och användandet av fordon vid avverkningen 

samtidigt som antalet träd som absorberar koldioxid minskar. Den massiva avskogningen sker 

på grund av att människor ständigt behöver mer bete för sina djur och större jordbruksmarker 

(Areskoug & Eliason, 2007). 

 

De största direkta utsläppen från jordbruket beror på överanvändning av gödningsmedel. 

Denna överanvändning leder till att stora mängder dikväveoxid, N2O (lustgas) släpps ut 

(Areskoug & Eliason, 2007).

                                                           
1
 ”Aerosoler är mikroskopiska partiklar som genom absorption och spridning av ljuset påverkar strålningbalansen. Viktiga aerosoler i 

klimatsammanhang är sulfatpartiklar och sot” (IPCC 2007, s. 13). 

http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.org/
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Den näst största direkta källan till jordbrukets växthusutsläpp är djurhållningen. När djuren 

smälter födan släpper de i båda ändarna ut stora mängder metan. Metangas är en 23 gånger 

starkare växthusgas än koldioxid. Den stadigt ökande efterfrågan på kött gör att 

metanutsläppen från djurhållningen beräknas fortsätta öka kontinuerligt de närmaste 

decennierna (Areskoug & Eliason, 2007). 

 

Det finns en gemensam orsak som har gjort att ovanstående faktorer bidrar till den ökade 

växthuseffekten i så stor mängd som de faktiskt gör och det är den ökande befolkningen 

(Aleklett, 2009). När världens befolkning ökar så ökar även efterfrågan på kött. En ökad 

djurhållning generar i ökade utsläpp av metangas samtidigt som ännu mer mark måste 

avskogas för att bli till bete för djuren och för att användas som odlingsmark till bland annat 

spannmål som föder stora delar av djurbesättningarna idag. Huggs skogar ner så försvinner 

viktiga koldioxidsänkor och koldioxiden kommer att öka i atmosfären vilket i sin tur bidrar 

till den ökade växthuseffekten och temperaturökningen. Den onda cirkeln är sluten 

(”Naturvårdsverket…” 2009). 

 

3.5 Konsekvenser av den förstärkta växthuseffekten 
 

Den ökade växthuseffekten kommer att bidra till en temperaturökning här på jorden och sedan 

början på 1900-talet så har temperaturen stigit med cirka 0,7
o
C (IPPC, 2007). Vidare går det 

att läsa att FN:s klimatpanel räknar med att temperaturen på jorden kommer att stiga med 

mellan 1,4 och 5,8 grader fram till år 2100. Även om alla utsläpp av växthusgaser skulle 

stagnera idag så är skadan redan skedd. Temperaturen skulle ändå stiga en halv grad och 

havsnivån öka markant på grund av den förhöjda temperaturen som smälter isen vid polerna 

(Meehl m.fl. 2005). 

 

Utmaningen är att hålla temperaturhöjningen under 2
o 
C. Forskarna tror att det är det som 

krävs för att undvika så kallade farliga klimatförändringar. Med det så menar forskarna 

storskaliga förändringar i så snabb takt att ekosystemen inte hinner anpassa sig (Lynas, 2007). 

Den biologiska mångfalden är något som är mycket viktigt att bevara. Med biologisk 

mångfald menas 

 
både den genetiska variationen hos individerna inom en art samt 

variationen mellan olika arter och variation mellan olika naturtyper 

och landskap. Ibland räknas även de processer in som är en 

förutsättning för biologisk mångfald till exempel fotosyntesen, 

förhållanden mellan rovdjur och bytesdjur och mellan konkurrerande 

arter, artbildning, spridning samt flyttning av arter och individer 

(”CBM… 2007, s. 1”). 

 

Den biologiska mångfalden kännetecknas av ideliga förändringar. Arter har under tidens gång 

försvunnit och uppkommit i förhållande till varandra. Skillnaden mot idag är att arter 

försvinner fortare än vad nya uppkommer. Forskare menar att alla arter har sin specifika roll i 

ekosystemet och om en del av kedjan försvinner så blir hela systemet svagare och fungerar 

sämre (”CBM… 2010”) En artrik natur fyller som sagt många viktiga funktioner och för 

människans del så kan bland annat framtagning av läkemedel nämnas. 

http://www.greenpeace.org/
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Inom den medicinska forskningen söker man oavbrutet efter naturliga ämnen som kan besitta 

värdefulla medicinska egenskaper som till exempel mögelsvampen Penicillium gör. Nästan 

hälften av alla läkemedel som den västerländska medicinen innehåller är ämnen som från 

första början upptäckts i vilda växter (Danielsen, 2000). 

 

När medeltemperaturen på jorden ökar blir följden att polarisar och glaciärer smälter och att 

haven värms upp. Havsvattnet expanderar så att volymen ökar vilket genererar i att havsytan 

stiger (Persson & Persson, 2007). Effekten av att polarisar smälter och även inte fryser till när 

de ska drabbar isbjörnarna hårt. Isbjörnarna blir isolerade på isflak utan möjlighet att ta sig in 

till land samtidigt som jakten blir problematisk då den mestadels sker ute på isarna som kan 

komma att försvinna. Utebliven havsis påverkar ekosystemet som i sin tur påverkar djurens 

liv (”WWF...” 2008) 

 

Ytterligare en konsekvens som blir av att polarisarna smälter är den ökade faktiska 

vattenmängden som blir i haven. Ett scenario som forskarna ställts frågande inför är om den 

termohalina cirkulationen (bland annat Golfströmmen) kommer att påverkas av den ökade 

vattenmängden. Motorn bakom Golfströmmen är den djupvattenbildning som sker i haven 

öster om Grönland och i vissa områden av Arktiska oceanen. Här sjunker havsvatten från 

havets ytskikt, på grund av hög densitet, ned mot djupen. Anledningen till denna höga densitet 

är att vattnet har hög salthalt. Salthalten ökar i samband med att havsis bildas då saltet fälls ut 

ur isen. När det tunga och salta ytvattnet sjunker ned så ersätts det med varmare vatten som 

kommer inströmmande från Nordatlanten. När isarna smälter så kommer mängden färskvatten 

att öka i dessa hav. Vissa forskare menar att en ökad mängd färskvatten kan leda till att 

djupvattenbildningen hämmas eller avstannar helt eftersom densiteten på ytvattnet minskar. 

Detta skulle kunna leda till att inströmningen av varmt vatten från Atlanten blir mindre eller 

stoppas helt och Golfströmmen upphör (Lundberg, Sigray & Nilsson, 2002). 

 

Utöver is så täcks stora delar av jordklotet av snö. Is och snö reflekterar en stor del av 

instrålningen, men en ökad temperatur ger ökad avsmältning på såväl is som snö. När snön 

försvinner så blottas marken. Marken är mörkare, har ett lägre albedo
2
 än snön och istället för 

att reflektera en större del av strålningen så kommer marken att absorbera den. Vilket leder till 

att temperaturen ökar (Areskoug & Eliasson, 2007). När is och snö smälter så blir mängden 

vatten i världens hav större. Länder som ligger nära havsnivån idag löper stora risker att 

svämmas över och kommer kanske till och med att försvinna om världshavens yta höjs 

(Persson & Persson, 2007). 

 

En annan effekt av den ökade växthuseffekten som går att se på många platser i världen idag 

är extrema väderhändelser. Nedan nämns ett par extrema väderhändelser som inträffat. 2009 

kommer att bli ett minnesvärt år för Australiens befolkning med extrema bränder, 

sandstormar, regnfall som orsakat översvämningar och rekordhöga temperaturer. I Australien 

har medeltemperaturen under 2009 legat 0,90
o
C högre än medeltemperaturen från tiden 1961-

1990. År 2009 var det näst varmaste året sedan mätningarna startade 1910 (”Australian 

Government…” 2009). IPCC (2007) varnar för att värmeböljor kommer att bli mer frekventa 

framöver.

                                                           
2 ”Albedo är ett mått på reflektionsförmåga. Den andel strålning som reflekteras från en belyst yta eller kropp. Anges i procent eller i en skala 

mellan 0-1. Ett högt albedo betyder hög reflektionsförmåga. Ett lågt albedo betyder låg reflektionsförmåga” (”SMHI…” 2009, s. 1). 



14 

 

De menar vidare på att kraftfulla regn med översvämningar som följd kommer att bli mycket 

vanligare likaså scenarion med kraftiga orkaner. Den 29 augusti 2005 slog hon till. Orkanen 

Katrina drog in över New Orleans med vindhastigheter upp till 170 km/h och med en flodvåg 

som lämnade staden stående i vatten upp till 2 meter över normal havsnivå. Katastrofen var 

total (Holland & Webster, 2007). 2005 var ett år med extremt många orkaner och forskare har 

med hjälp av mätningar och data försökt att fastställa om detta är naturliga variationer eller 

om det är på grund av det förändrade klimatet. Det resultat som de har kommit fram till är att 

den nuvarande orkannivån i Atlanten har ett mycket starkt samband med den förstärkta 

växthuseffekten och de ökade antropogena utsläppen (Holland & Webster, 2007). 

 

Persson och Persson (2007) redogör för effekter som kan komma att påverka Sverige 

framöver. Klimatet kan bli mildare vilket ger både positiva och negativa förändringar. Det kan 

till exempel leda till ökad molnbildning och mer ojämnt fördelad nederbörd. Varmare men 

regnigare somrar och mildare vintrar kan bli följden. När nederbörden och temperaturen stiger 

påverkas ekosystemen. Mildare temperaturer kan ge upphov till mer extrema 

väderförhållanden. Stormen Gudrun som drog in från Atlanten och drabbade norra Europa 

den 8 till 9 januari 2005 lämnade ingen oberörd. Dessa väderfenomen kan komma att bli allt 

vanligare framöver om temperaturer på jorden stiger och det är ju scenarion som vi människor 

inte vill, men kommer att få uppleva till följd av vårt eget handlande (”SMHI…” 2005).  

 

3.6 Etiska perspektiv 
 

Vad som kommer att ske med vårt klimat i framtiden kan ingen vara helt säker på, men 

mycket forskning kring den förstärkta växthuseffektens konsekvenser visar att livet på jorden 

står inför en kritisk milstolpe. Befolkningen ökar och städerna blir större. Det generar i fler 

munnar att mätta och ett kraftigt ökat vattenbehov. Enligt IPCC (2007) kommer 

mänskligheten ställas inför stora prövningar så som ökad värmerelaterad dödlighet för äldre, 

kroniskt sjuka, mycket unga och socialt isolerade människor. Vattenbehovet ökar, men kan 

vara svårt att tillgodose om värmen skapar kraftiga algblomningar. Lynas (2007) menar att 

människan som enskild art inte är särskilt hotad i nuläget, men att många människor är 

mycket hotade på en kulturell nivå. Livsstilar har i tusentals år byggt på årstidernas 

förutsägbara gång, men de kommer att råka i obalans när vintern släpper sitt grepp och de 

traditionella näringskällorna försvinner. Inuitledaren Gary Harrison talade till FN under en 

konferens om klimatförändringar i Montreal 2005 och han sa: 

 
De arktiska ursprungsbefolkningarna är hotade av att hela 

bestånd av fågel, fisk och vilda djur och växter utrotas eller 

minskar katastrofalt, särskilt arter av amerikansk säl, ren och 

fisk som är väsentliga för vår livsmedelsförsörjning. 

Klimatförändringarna hotar att beröva oss våra rättigheter, vår 

rätt att livnära oss som vi har gjort i tusentals år (Lynas 2007, s. 86) 
 

En annan inuitledare, Shelia Watt-Cloutier, har lagt fram en petition i Interamerikanska 

kommissionen för mänskliga rättigheter. Där begärde hon, på uppdrag av alla inuitfolk, hjälp 

”mot de kränkningar som är resultatet av global uppvärmning orsakad av handlingar och 

försummelser av Förenta staterna” (Lynas 2007, s. 86). 
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I dokumentet går det, bland mycket annat, att läsa: 

 
Klimatförändringarnas verkningar kränker inuiternas 

grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter och andra 

internationella dokument. Dessa innefattar deras rätt till kulturens 

frukter, till egendom, till bevarandet av hälsa, liv, fysisk integritet, 

säkerhet såsom möjlighet att försörja sig, att bosätta sig, att röra sig 

och hemmets okränkbarhet (Lynas 2007, s. 86) 
 

Många människor runt om i världen har förlorat kontakten med sin omgivning, men inuiterna 

vet vad som står på spel (Lynas, 2007). 

 

Till följd av smältande glaciärer kommer havsnivån att stiga. Smälter stora delar av polernas 

isar så kan det innebära att havsytenivån höjs med flera meter. Detta skulle generera i 

förödande konsekvenser för kustlinjerna då lågt liggande områden skulle översvämmas. 

Sådana förändringar skulle vanligtvis ske under 1000-årig tidsskala, men forskarna kan inte 

bortse från att höjningen av havsytenivån kan komma att ske på en 100-årig tidskala (IPCC, 

2007). Lynas (2007) hänvisar till en studie kring Grönlands is som innehöll tydliga belägg för 

att en höjning av temperaturen med 1-2
o
C skulle kunna smälta tillräckligt med Grönlandsis 

för att dränka kuststäder jorden runt, städer som är hem för miljontals människor. Människor 

på dessa platser kommer att vara mycket utsatta. De löper en ökad risk för dödsfall och skador 

till följd av drunkning vid översvämningar. Människor blir tvungna att förflytta sig från dessa 

utsatta platser vilket kan leda till negativa hälsoeffekter, dels under förflyttningen såväl som 

när fler människor måste samsas på en yta som storleksmässigt inte är tillräcklig (IPCC, 

2007). 

 

1992 hölls ett miljömöte i Rio de Janeiro där världens länder skrev på FN:s klimatkonvention 

och förpliktigade sig att arbeta för att stabilisera koncentrationen av växthusgaser i 

atmosfären. Förhoppningen var att en antropogen störning av klimatet skulle förhindras. Efter 

det har ländernas representanter träffats åtskilliga gånger för att diskutera hur detta 

brådskande uppdrag ska lösas. Det har bara resulterat i nya möten och koldioxidutsläppen har 

bara fortsatt att öka (Jonstad, 2009). 

 

Kyotoprotokollet undertecknades i december 1997 och det hyllades som ett stort steg i rätt 

riktning. Idag ser klimatexperterna att de avtalade utsläppsminskningarna inte ens är i 

närheten av vad som behövs för att stoppa klimatförändringarna och att flera av de länder som 

står för de största delarna av utsläppen inte ens har skrivit under avtalet (Jonstad, 2009). Ett av 

de största problemen med Kyotoprotokollet kan USA lastas för. Trots att amerikanerna inte 

skrev på så lyckades de ändå driva igenom något som kallas för flexibla mekanismer. Det vill 

säga en utväg för de länder som inte lyckas eller vill sänka sina utsläpp så mycket som 

Kyotoprotokollet kräver. De flexibla mekanismerna gör det möjligt att köpa 

utsläppsminskningar i ett annat land för att slippa utföra dem själva. Eftersom 

Kyotoprotokollet är fyllt av kryphål så är signalen till företag och stater att det inte är säkert 

att utsläppen måste pressas ner så mycket framöver. Ambitionen att sätta igång en övergång 

till ett mer klimatvänligt samhälle har alltså inte lyckats (Jonstad, 2009). 
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I ett land som Sverige är det så gott som omöjligt att leva utan att på något sätt bidra till den 

förstärkta växthuseffekten, men ändå bör vi agera och inte bara av moraliska skäl utan också 

av ren självbevarelsedrift. Det finns mängder av handlingar som kan utföras för att bromsa 

växthuseffekten och det finns även mycket som bör undvikas. Jonstad (2009) påstår för att 

slippa göra något eller i alla fall göra tillräckligt så har det uppkommit en uppsjö av 

undanflykter som kan härledas till någon form av förnekelse. Ofta är dessa ganska naturliga 

reaktioner på ett problem som de flesta upplever som övermäktigt. Ett vanligt exempel är jag 

gör redan tillräckligt Jonstad (2009) hävdar att denna ursäkt används av folk som är oroade 

över klimatförändringarna, men som helst inte vill se några förändringar som påverkar dem 

själva. I stället söker de tröst och uppmuntran eller acceptans för sin livsstil genom att visa på 

begränsade anpassningar som de gjort. Folk förstår att läget är allvarligt, men de som skulle 

kunna agera känner att deras påverkan inte kommer göra någon skillnad. 

 

3.7 Kritiska röster och skeptiker 
 

Debatten kring den förstärkta växthuseffektens trovärdighet och dess konsekvenser har 

blossat upp under våren 2010. Det finns många skeptiker bland lekmännen och nu har även 

klimatexperter runt om i världen höjt sina röster. Klimatexperterna hävdar att de rapporter 

som arbetats fram på olika håll i världen, gällande den globala uppvärmningen, inte stämmer. 

I december 2009 fick FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon ta emot ett öppet brev som 

undertecknats av 166 forskare, ingenjörer och andra klimatexperter från flera olika länder. I 

det brevet kunde man läsa att experterna vill trycka på att forskning inte är något definitivt 

och absolut. De menar på att det inte finns några tydliga bevis på att det faktiskt är människan 

som har bidragit till den förstärkta växthuseffekten. De är inte villiga att agera förrän det har 

presenterats konkreta bevis. Dessa bevis ska vara i form av data som tydligt demonstrerar att 

de senaste klimatförändringarna skiljer sig från förändringar som man har observerat längre 

tillbaka i tiden. Det vill säga att bevisen ska kunna härledas till mänsklig påverkan och inte 

påverkan av solen, haven, förändringar i jordens bana eller andra naturfenomen. 

 

De som undertecknat brevet menar på att de dataprogram som tills idag har arbetat med att ta 

fram olika framtida, troliga scenarion relaterade till den förstärkta växthuseffekten inte är 

pålitliga bevis. De modellerna är inte acceptabla substitut för faktisk data baserad på objektiv 

och strikt vetenskaplig forskning. Några av de scenarion som de ställer sig emot är: 

 att variationer i det globala klimatet under de senaste hundra åren är långt utanför de 

naturliga intervaller som har varit de senaste århundradena 

 att människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser har en farlig påverkan på 

det globala klimatet 

 att höjningen av havsnivå har accelererat i kapp med att de antropogena utsläppen har 

ökat och detta hotar då mindre öar och kuststäder/länder 

 att människans samhälle och naturens ekosystem inte kan komma att anpassa sig till 

de framtida klimatförändringarna så som de har gjort tidigare 

 att orkaner, andra tropiska stormar och extrema väderfenomen har ökat i både styrka 

och frekvens till följd av förhöjd global temperatur 

 att glaciärer och havsisar smälter till följd av ökade antropogena utsläpp av 

växthusgaser 

 och att isbjörnar och andra arktiska djur till följd av den ökade smältningen inte har 

möjlighet att anpassa sig 
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I mars 2010 gav generalsekreteraren Ban Ki Moon respons på brevet där han skrev: 

 
We need to act based on the best possible science. We need 

toensure full transparency, accuracy and objectivity, and 

minimize the potential for any errors going forward...We 

must be clear about what we know and also about where 

there is uncertainty and we must communicate transparently 

and debate intelligently (“Copenhagen Climate Challenge…” 2009, s. 1). 

 

Många aspekter kring klimatet är fortfarande otillräckliga och flertalet aspekter är under 

ständig forskning och vetenskaplig diskussion. En fråga som ständigt debatteras är plötsliga 

förändringar i klimatet. Det har hänt upprepade gånger under jordens historia, men orsakerna 

till varför det har skett förändringar är forskare och klimatexperter fortfarande inte eniga om. 

Rahmstorf (2004) påpekar att det finns så mycket fakta att tillgå från tidigare årtionden som 

tyder på att de tänkbara scenarion som forskarna arbetat fram, utifrån olika datainsamlingar, 

med största sannolikhet kommer att inträffa. Rahmstorf (2004) menar vidare på att 

datainsamling från flera årtionden och tusentals studier inte kan stjälpas av ett fåtal nya 

rapporter som visar annorlunda resultat. Rapporter från IPCC, American National Academy 

of Scienses, the American Geophysical Union, the World Meteorological Organisation, the 

scientific Advisory Council on Global Change och andra meteorologiska organisationer i flera 

länder har alla, gång på gång, redovisat samma slutsatser.  

 

3.8 Elevers förhållande och känslor till miljön 
 

1995 gjorde Kommunförbundet en undersökning där de ville ta reda på olika 

samhällsgruppers engagemang i det lokala Agenda 21-arbetet. Där visade det sig att, barn-15 

år, låg i topp efter miljöföreningar och studieförbund. Även, ungdomar 16-25 år, hade ett 

relativt stort engagemang. Undersökningen omfattade också barn och ungas syn på sin egen 

respektive världens framtid. Resultatet jämfördes med tidigare års resultat och det visade sig 

att siffrorna beträffande den egna framtiden var i stort sett oförändrade. De såg ljust på sin 

egen framtid. Vad gällde framtiden för världen så hade det skett en liten förändring mot ett 

mer optimistiskt tänkande, men det pessimistiska tänkandet var fortfarande överhängande 

bland deltagarna. När resultatet diskuterades fick även ungdomarna göra sina röster hörda och 

det kunde konstateras att barnen och ungdomarna ansåg att det i skolan eller i media sällan 

redovisas positiva insatser, möjligheter till förändringar och möjligheter att göra något. De 

uttryckte även önskemål om att någon kommer till skolan och berättar om vad som är möjligt 

att göra konkret. Resultatet visade också att barnen ofta var mycket kritiska till dem som har 

ansvar för miljöpolitiken. Samtidigt visade de ett eget ansvar i vardagen. Enligt 

undersökningen har barn och ungdomar en god framtidsberedskap där de bearbetar kunskap 

och information med möjligheter och åtgärder (Lindgren, 1999). 

 

Elevers förmåga att se sammanhang och kunna orientera sig i omvärlden utvärderades 1998 

inom ramen för en nationell utvärdering av läroplanernas mål. Ett av delprojekten Tema 

tillståndet i världen fokuserade på elevers förståelse av hur företeelser som rör 

naturvetenskap, teknik och samhälle hänger samman (Oscarsson, 2005). 
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Resultatet pekade på att eleverna med stigande ålder blir bättre på att se sammanhang, men att 

de har svårigheter då det gäller resonemang om orsak och verkan samt kritiskt tänkande. 

Utvärderingen visar att de naturvetenskapliga kunskaperna hos eleverna är goda, men att de 

inte använder naturvetenskapliga begrepp som tankeverktyg. Den nationella utvärderingen 

2003 visar dock att kunskapen om globala förhållanden hos eleverna har förbättrats från 1998 

till 2003 (Oscarsson, 2005). Oscarsson (1993) genomförde en undersökning där det visade sig 

att miljöfrågor inte uppmärksammades särskilt mycket i media. Detta speglar resultaten bland 

eleverna för samma tidpunkt. Forsberg och Håkansson (2007) beskriver däremot hur 

människor på senare år har fått ett ökat intresse för miljöfrågor och att de tror att det ökande 

intresset beror på att miljöfrågor har uppmärksammats mer i olika medier och då så gott som 

dagligen. Då medierna bidrar med information kring exempelvis växthuseffekten ger det 

utökad kunskap hos eleverna och med kunskap och förståelse får de en mer positiv attityd till 

miljön och med en positiv attityd följer förhoppningsvis ett miljötänkande som bidrar till 

minskad växthuseffekt. 

 

Lundahl m.fl. (2003) menar på att resultatet av kunskapsproven i den nationella utvärderingen 

visar att eleverna förstår vikten av att värna om miljön för en långsiktlig hållbar utveckling i 

ett globalt perspektiv. Det framgår tydligt i utvärderingen att eleverna värderar samhällets 

insatser som mer betydelsefulla än de insatser som varje enskild person kan bidra med. Dock 

ger eleverna några exempel på handlingar som den enskilda människan ändå kan bidra med, 

bland annat att de kan åka mindre bil, köpa närodlade varor och att sortera soporna. 

Anledningen till att eleverna anser sin egen insats som mindre betydelsefulla tror Lundahl 

m.fl. (2003)  kan bero på att medierna fokuserar på miljömål på en nationell nivå. Det är svårt 

för eleverna att förstå hur deras insats kan påverka och det kan få dem att känna sig maktlösa 

och obetydliga.  

 

Lindgren (1999) hänvisar till en undersökning genomförd i Norge 1984-1993 som handlar om 

ungdomars syn på framtidsproblem. Där framkom det att elevernas oro inför växthuseffektens 

påverkan och annan miljöförstöring växte ju längre undersökningen pågick. Undersökningen 

mätte även ungdomarnas syn på sin egen och världens framtid och det visade sig att hälften av 

alla ungdomar ser pessimistiskt på världens framtid. De menade ändå på att de fick god 

information från faktaprogram och genom undervisningen i skolan, men att det som saknades 

var belysning på positiva insatser som de själva skulle kunna bidra med. Angelöw och 

Jonsson (1994) påpekar att den enskilde individens inställning kan påverkas av dennes 

självförtroende och ängslan. Är oron stor inför, till exempel växthuseffektens påverkan, kan 

det resultera i minskad tro på att man själv kan vara med och påverka. Även Oscarsson (2005) 

trycker på att det är elevernas självtillit som speglar deras oro och deras syn på framtiden. En 

stark självtillit genererar i en stark grundtrygghet som i sin tur ofta ger en positivare syn på 

framtiden. Oscarsson (2005) menar att minskad oro och en positiv syn på den egna framtiden 

har ett samband med vilka betyg eleven har och vilken utbildning föräldrarna har. Ju bättre 

betyg en elev har och ju högre utbildning föräldrarna har desto mindre oro inför den egna 

framtiden har eleven. Angelöw & Jonsson (1994) menar på att familjen är viktig för att barnet 

ska bli intresserad av miljön. Värnar föräldrarna om miljön så är sannolikheten större att 

barnet också kommer att vara miljömedveten både som barn och som vuxen. 
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I den nationella utvärderingen 2003 bidrog Oscarsson (2005) med en del av undersökningen 

som inriktade sig mot elevers oro inför framtiden. Denna undersökning visade att miljöhot 

kom på andra plats i den globala hotbilden. Det som dominerar den kategorin är oro över 

växthuseffekten, klimatförändringar och ozonlagret. Jämför man dock med resultaten från den 

utvärderingen från 1998 som Lindgren (1999) refererar till så kan man se att optimismen inför 

framtiden är större i den nationella utvärderingen från 2003.  

 

4. Sociokulturell teori som teoretisk ram 
 

Inom den sociokulturella ramen ser man till sådant som har att göra med hur människor 

tillgodogör sig färdigheter, förståelse och kunskaper som är skapade genom kommunicering 

med andra individer. Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper 

och färdigheter. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, 

som barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd 

iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation (Säljö, 2000). 

 

Ett rollspel bygger på interaktion mellan människor och Säljö (2000) påpekar att i ett 

sociokulturellt perspektiv betonas släktskapet mellan tänkande och kommunikation. Det är 

genom deltagande i kommunikation som individen möter och kan ta till sig nya sätt att tänka, 

resonera och agera. Även Dysthe (2003) trycker på att utgår man från det sociokulturella 

perspektivet så konstrueras kunskap genom samarbete i en kontext där interaktion och 

samarbete är helt avgörande för lärande. Undervisning kring växthuseffekten skulle självklart 

kunna bedrivas genom att alla sitter tillsammans i klassrummet och diskuterar frågor kring 

växthuseffekten och hur läget på jorden är för olika länder, men min tanke är att rollspelet ska 

ta det ett steg längre då eleverna faktiskt får gå in i en roll som en människa av annan 

nationalitet. Eleven måste försöka leva sig in i hur just den människan kan komma att drabbas 

av den förstärkta växthuseffekten och argumentera för sitt lands sak oavsett fattig eller rik. 

 

Hur en individ handlar, resonerar och löser problem är alltid relativt till kontexten och de 

redskap som finns till hands (Säljö, 2000). Det som är intressant för mig i min studie är ändå, 

om man ser till ett sociokulturellt perspektiv och så som Säljö (2000) beskriver det, hur 

eleverna hanterar situerade kommunikativa praktiker och hur de förmår utnyttja olika redskap 

när de argumenterar. Ett rollspel är en bra metod att använda för att utveckla elevens förmåga 

att sätta sig in i andra människors omständigheter och levnadsvillkor. Rollspelet ger eleven 

möjlighet att erhålla kunskap som den kan använda sig av i sitt agerande oavsett kontext. 

Kunskaper och agerande i olika kontexter är något som Säljö (2000) tar upp då han refererar 

till en undersökning som gjorts gällande om individers tänkande och handlande. Detta var 

barn som skulle räkna ut vad kokosnötter kostade vid försäljning och undersökningen visade 

att när de stod ute på gatan och sålde kokosnötter på riktigt så var uträkningen av vad de 

kostade inget svårt alls för dem, men när de satt i klassrummet och gjorde precis samma 

uträkningar så blev det problem. Det de barnen kunde utföra var alltså beroende av i vilken 

miljö de befann sig och i vilken situation. Säljö (2000) menar vidare på att när man pratar om 

kognition, lärande och utveckling inom ett sociokulturellt perspektiv så finns ingen neutral 

kontext. Alla handlingar och all kommunikation är situerade och måste förstås som relativ till 

det verksamhetssystem de ingår i. 
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5. Metod 
I det här kapitlet redogör jag för den metod och det tillvägagångssätt jag har valt för att 

genomföra min studie. Jag presenterar även hur genomförandet har gått till, 

tillvägagångssättet i analysförfarandet, urval, bortfall, reliabilitet, validitet och etiska aspekter 

i förhållande till min studie. 

 

5.1  Metodval 
 

Utifrån syfte och frågeställningar har jag valt att använda aktionsforskning som min 

forskningsmetodiska ansats. Inom ramen för den valda ansatsen har jag använt mig av en 

kvalitativ datainsamlingsmetod i form av enkäter. Enligt Rönnerman (2004) är 

aktionsforskning ett begrepp som är sammansatt av två ord, nämligen aktion och forskning. 

Aktion innebär att något ska igångsättas och prövas. I denna studie är det ett rollspel som ska 

igångsättas och prövas. Aktionsforskning är inriktad på att följa ett förlopp där ”tyst kunskap” 

kommer till användning. Ett annat karakteristiskt drag för aktionsforskning är att det är 

praktikern som formulerar vad som ska studeras samt är aktören i processen. Det andra ordet i 

aktionsforskning är forskning som kan beskrivas som en process som genom konsekvent 

arbete och relation till teorier ger ny kunskap.  

 

Tillgången på tid var en viktig aspekt som bidrog till mitt val av datainsamling. Valet föll på 

enkäter då jag ansåg att gruppen elever var för stor för att genomföra enskilda intervjuer med 

både innan och efter rollspelet. Intervjuer hade dock varit fördelaktigt för mig som 

intervjuare, då jag hade haft möjlighet att ställa följdfrågor och kanske gå mer på djupet i 

elevernas resonemang och förståelse, men då gruppen elever behövde vara tillräckligt stor för 

att rollspelet skulle kunna genomföras på ett givande sätt var enkäter det bästa valet. Dovelius 

(2000) anser att skriftliga enkäter är ett bra sätt att samla in data på då den som gör 

undersökningen vill få svar från många och att undersökningsgruppen får exakt likadana 

frågor. Dovelius (2000) menar vidare på att undersökningsmetoden är att föredra när svaren 

från enkätundersökningen ska jämföras med svaren från en tidpunkt till en annan. Vilket 

precis var min tanke då jag vill ta reda på om rollspelet, en lärandesituation, kan påverka 

elevernas kunskaper, känslor och handlingsberedskap kring växthuseffekten. 

 

Den kvalitativa inriktningen på enkäten valdes utifrån det faktum att jag vill att eleverna ska 

dela med sig av sina egna kunskaper utan givna svarsalternativ. Jag vill försöka förstå 

elevernas sätt att resonera och reflektera kring växthuseffekten och dess konsekvenser och jag 

får valet av inriktning på enkäten stärkt av Trost (2007) som menar att om man är intresserad 

av att till exempel försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att 

särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig. Starrin 

och Svensson (1994) skriver att kvalitativa studier relateras bland annat till egenskaper, värde 

och motiv, innebörd, avsikt eller intention i mänskliga upplevelser, erfarenheter, beteenden, 

åtbörder och handlingar. Erfarenheter, resonemang och handlingar är viktiga delar i min 

studie då jag vill få fram vad den enskilda eleven menar och vad han/hon tänker och känner, 

så jag anser att en kvalitativ inriktning på studien kommer ge mig det bästa resultatet. 
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Wallén (1996) anser att kvantitativa undersökningsmetoder fördelaktigt används för att kunna 

göra jämförelser över tid och mellan olika individer och grupper. Min studie genomförs under 

en lite längre tid, men jag är i huvudsak inte intresserad av statistiken, det vill säga hur många 

elever som svarade samma sak på frågorna, utan det jag är intresserad av är hur eleverna har 

utvecklat kunskap, handlingsberedskap och känslor genom rollspelet. Det hoppas jag få svar 

på genom den enkät som eleverna får svara på både före och efter rollspelet. Enkäten med 

öppna frågor är samma vid de båda tillfällena och genom att jämföra och analysera elevernas 

svar ska det förhoppningsvis gå att få fram om rollspelet har bidragit med ökad kunskap, ökad 

handlingsberedskap och ändrade känslor. De kvalitativa metoderna fokuserar på ord, 

betydelser och de uppfattningar individen har av sin sociala verklighet (Wallén, 1996). 

 

Varför rollspel? Människan är en kommunicerande varelse. Säljö (2000) menar att språket är 

en mekanism för att bildligt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och 

kollektiv. Detta var vad jag hade i åtanke när jag bestämde mig för att genomföra ett rollspel. 

Rollspelet kombinerar aktivt lärande med simultan aktivering av hjärnans olika 

minnessystem. Det semantiska minnet är uppslagsminnet där fakta samlas. Det episodiska 

minnet är lagret för episoder, berättelser som man är med om. Procedurminnet används när 

man ska lära sig något med kroppen, till exempel att cykla. Då stor fokus ligger på 

upplevelsen stimuleras även hjärnans känslocentra som är en nyckelfunktion för att skapa 

kraftfull inlärning (Axelzon, Valentin & Davidsson, 2007). 

 

Rollspelet har också som avsikt att göra eleverna medvetna om de värderingar och attityder 

som styr vårt ställningstagande gentemot andra människor och händelser. Läraren 

problematiserar, diskuterar, strukturerar och sammanfattar den gestaltning som görs, för att 

om möjligt utveckla elevernas möjlighet att förstå, nyansera eller förändra sina ståndpunkter 

och åsikter (Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996). Förhoppningen är att de ska utveckla en 

djupare förståelse för hur läget på jorden ser ut genom rollspelet och faktiskt försöka förstå 

varför människor runt om i världen har de åsikter som de har. Hur skulle du själv känna inför 

att ditt hem kan komma att spolas bort av den förhöjda vattennivån eller rent ut sagt ligga pyrt 

till när markerna torkar ut och hotas av enorma bränder som följd. Axelzon, Valentin och 

Davidsson (2007) påpekar att under ett rollspel så får eleverna tillfälle att byta perspektiv och 

upplevelsen gör det möjligt för eleven att kombinera intellekt och känsla. På mötet kommer 

eleverna att få träffa personer som står inför dessa öden och höra dem berätta om dem och hur 

de vill förändra och förebygga dessa scenarion. Säljö (2000) påpekar att handlingar och 

kunskaper måste relateras till sammanhang och verksamheter. Rollspelet som verksamhet där 

alla diskuterar sammanhang mellan orsak och verkan kan generera i kunskaper och bidra till 

aktiv handling för att försöka hejda de förutspådda konsekvenserna. Utöver kunskaper kring 

växthuseffekten och de processer som ingår där så får eleverna möjlighet att utveckla sina 

emotionella och sociala förmågor. De lär sig även att improvisera och tala inför folk och de 

får bra träning i hur man läser av situationer och andra människor (Axelzon, Valentin & 

Davidsson, 2007). 
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5.2 Genomförande  
 

5.2.1 Enkäterna 

 

Enkäten består av 11 öppna frågor som knyter an till studiens syfte och frågeställningar. Jag 

besökte klassen under deras gemensamma ”klasstid”, som de vanligtvis använder för att gå 

igenom nästa veckas program i skolan, men som denna dag stod till mitt förfogande. Eleverna 

hade redan fått information om studien då jag delade ut informationsbrevet, men jag valde att 

repetera det igen och samtidigt gå in på enkätens utformning och hur jag hade tänkt 

sammanställa deras svar från de båda enkäterna. Jag berättade att de inte behövde skriva sitt 

namn på enkäten. Detta spelade inte någon roll då jag enbart var intresserad av vad de hade 

skrivit vid de båda tillfällena och inte vem som skrev vad. Enkäterna var kopierade o 

hophäftade i 30 exemplar så att även läraren kunde få möjlighet att läsa frågorna som ställdes 

till eleverna. Jag delade ut enkäterna till eleverna som satt redo med sina pennor och sedan 

läste jag frågorna högt en gång innan de fick de sätta igång med att svara. De hade 40 minuter 

att tillgå, men samtliga var klara efter drygt 20 minuter. Två elever saknades denna dag. 

 

En och en halv vecka efter att eleverna hade svarat på första enkäten genomfördes rollspelet 

under en eftermiddag. Ungefär två veckor efter rollspelet fick eleverna svara på samma enkät 

igen och även denna gång kunde jag använda mig av klassens ”klasstid”. Nu delade jag ut 

enkäten utan att läsa frågorna högt och eleverna satte omedelbart igång med att svara på 

frågorna. De hade 40 minuter att tillgå även detta pass, men samtliga var klara efter 30 

minuter. Två elever saknades denna dag. 

 

5.2.2 Rollspelet 

 

Rollspelet genomfördes i form av ett FN-möte. Klassen hade delats in i tio olika grupper med 

två till tre elever i varje grupp. De här grupperna representerade nio olika länder (av 192 

länder totalt) och en FN-panel med generalsekreteraren Ban Ki Moon i spetsen. De länder 

som fanns representerade denna dag var USA, Kina, Sverige, Sydafrika, Egypten, Vietnam, 

Bangladesh, Japan och Maldiverna. Frågorna som diskuterades under FN-mötet handlade om 

den förstärkta växthuseffekten och dess konsekvenser.  

 

Eleverna drog lott om vilket land de ska vara delegater för. Varje lands delegater fick ett häfte 

var med material som handlade om växthuseffekten och dess konsekvenser samt material som 

rörde ”deras” lands åsikter och ställningstaganden kring växthuseffekten. Materialet delades 

ut vid det första enkättillfället och sedan hade de ungefär en och en halv vecka på sig att läsa 

in sig på det så att de visste hur ”sitt” land ställde sig i de olika frågorna. Ett annat alternativ 

för inskaffandet av material inför mötet hade varit om det hade funnits mer tid att tillgå i 

skolan, till exempel under den vanliga undervisningen i ämnet. Då skulle eleverna själva 

kunnat arbeta fram och välja ut relevant material till mötet. 
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Tiden har varit en bristvara på grund av att lärarna inte har kunnat avsätta mer tid för min 

studie än de redan gjort och det jag ville ha ut av rollspelet var att själva mötet, diskussionen, 

skulle fungera. Därför valde jag att ta fram materialet själv för jag tyckte att det var viktigt att 

de hade ordentligt med information att tillgå samt tid till att läsa på det så de var ordentligt 

förberedda. 

 

Grupperna fick i uppdrag att designa en egen landsskylt som skulle stå vid deras bord på 

mötet. För att göra mötet lite speciellt så fick eleverna, om de ville, klä upp sig alternativt klä 

sig i kläder som var typiska för landet. Detta för att mötet skulle kännas lite mer verkligt och 

förhoppningsvis underlätta för eleverna att leva sig in i sina roller som delegater. 

 

FN-panelen hade till uppgift att se till att diskussionerna höll sig inom ramarna för mötet och 

de delade även ut ordet till de deltagande länderna. Innan mötet öppnades så höll panelen ett 

kort tal och välkomnade alla delegater. De delgav även hur mötet skulle gå till rent praktiskt. 

Sedan var det varje lands tur att hålla ett kort anförande där de berättade om vad de hade för 

förväntningar på mötet och vilka frågor de gärna såg att man tog upp till diskussion. FN-

panelen hade även som uppgift att efter avslutat möte sammanfatta om man hade kommit 

fram till några lösningar eller överenskommelser och i så fall vilka länder som hade deltagit i 

dessa. 

 

Under rollspelets gång försökte jag observera hur mötet fortlöpte. Jag ville ta del av det som 

sades och se hur eleverna tog sig an sina respektive roller och hur de drev sina frågor framåt. 

Då jag innan mötet misstänkte att jag skulle behöva vara med och stötta eleverna var jag rädd 

för att jag skulle missa viktiga händelser och kommentarer under mötet. Jag bjöd därför in de 

lärare vars lektioner jag fått tillgång till under eftermiddagen för att kunna genomföra 

rollspelet och bad dem föra lite anteckningar under rollspelets gång. 

 

5.3 Bearbetning av data 
 

I arbetet med en kvalitativ analys menar Malmquist (2006) att forskaren först gör en 

helhetsanalys utifrån frågeställningarna, därefter söks variationer och återkommande teman 

som kategoriseras. Efter att enkäterna har genomförts så har jag sammanställt den 

informationen. Jag har skrivit av ordagrant vad eleverna har svarat fråga för fråga. Materialet 

från rollspelsobservationerna har även ingått i den totala sammanställningen i sökandet efter 

teman. Efter att ha läst igenom allt material upptäckte jag att rubriker från min bakgrund 

passade som kategorier, nämligen: Växthuseffekten – vad är det för något? Orsaker till och 

konsekvenser av den förstärkta växthuseffekten samt åtgärder. Därunder har jag placerat 

observationsmaterialet och elevernas enkätsvar beroende på vilken kategori de anknyter till. 

Ur materialet i kategorierna har jag sedan försökt utläsa likheter och skillnader vad gäller 

elevernas kunskap, handlingsberedskap och känslor som jag har valt att sammanfatta efter 

varje enkäts resultatredovisning. Jag valde att använda dessa kategorier då jag upptäckte att 

det gjorde det lättare för mig att finna relevant information för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Rubrikerna i sig har anknytning till varandra då de beskriver växthuseffekten 

med dess orsaker, konsekvenser och åtgärder. Dessutom ansåg jag att fyra kategorier var 

tillräckligt.  
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5.4 Urval 
 

Jag valde att genomföra min studie på en högstadieskola i en medelstor stad i Sverige. 

Enkäter och rollspel genomfördes i en klass i årskurs 9. Den klassen bestod av 29 elever varav 

16 tjejer och 13 killar. Anledningen till detta val är att jag sedan tidigare är bekant med 

klassen och lärarna. Tidigare kontakt med lärarna underlättade då jag kände att jag kunde 

behöva lite stöd och deltagande av lärarna för att kunna genomföra mitt rollspel på bästa sätt. 

Enligt Trost (2005) så finns det strategier som man kan använda sig av för att göra sitt urval. 

Det strategiska urvalet innebär att man gör ett urval baserat på egenskaper eleverna innehar. 

Dessa egenskaper hade jag inga garantier för utan det var en generell förhoppning att dessa 

elever skulle besitta de egenskaper som var bäst lämpade för min studie. Då mitt valda ämne 

behandlade växthuseffekten ansåg jag att årskurs 9 var mest passande för denna studie samt 

att de var mest mogna för att genomföra ett rollspel kring detta ämnesområde. Eleverna i 

årskurs 9 har känt varandra under tre år och förhoppningsvis så tycker de inte att det är så 

”pinsamt” att prata och agera inför varandra. Sedan hoppades jag på att de hade mer egna 

erfarenheter att dela med sig av då de är äldre än eleverna i de andra årskurserna. 

 

5.5 Etik 
 

Enkäterna har föregåtts av ett informationsbrev till målsmännen. Ejlertsson (2005) hänvisar 

till etiklagen där barn under 15 år måste ha målsmans medgivande för att få delta i såväl 

intervju- som enkätundersökningar. I informationsbrevet stod det beskrivet vad denna studies 

syfte var och om deras respektive barn fick lov att delta eller inte. Samtliga elever i klassen 

fick delta i studien. Vad gäller enkäterna så är elevernas identitet inte av betydelse. Jag är inte 

intresserad av individernas svar var för sig, utan jag vill se hur gruppen har svarat och hur 

svaren kan ha förändrats från före till efter rollspelet så därför behövdes inga namn på 

enkäterna. Första enkäten samlades in och blev enkät 1 och den andra samlades in och blev 

enkät 2. Enbart för att svaren enkät 1 skulle kunna jämföras med svaren i enkät 2. Ofta när 

olika enkätundersökningar genomförs så är det bara den som utför undersökningen som får 

något tillbaka som denne kan ha nytta av. De som fyller i enkäterna tar av sin, säkerligen, 

dyrbara tid utan att direkt få något för besväret. Ejlertsson (2005) ställer sig ändå lite tveksam 

till metoden att använda någon form av belöning för att locka till svar i en enkätundersökning. 

I min studie så åtföljs den första enkäten av ett rollspel som förhoppningsvis ska tillägna 

eleverna kunskaper kring växthuseffekten och även viktiga kunskaper i hur man interagerar 

med andra människor på ett lämpligt sätt. Det är alltså inte bara jag som får ut något av denna 

studie utan även eleverna, dock kanske inte så konkret som de säkerligen hade önskat, men 

jag ser det ändå som en win-win situation. Förhoppningsvis kanske detta kan bidra till att 

eleverna tar enkäten på större allvar och känner sig mer motiverade att delta och bidra med sin 

tid och sina erfarenheter. 
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5.6 Bortfall 
 

Vid det första enkätillfället så var det två individbortfall på grund av sjukdom. Vid det andra 

enkättillfället så var det även där två individbortfall på grund av sjukdom och ogiltig frånvaro. 

Vid det första enkättillfället utgjordes det interna bortfallet av elva elever som inte skrev 

något på fråga 5 om den förstärkta växthuseffekten och av två elever som skrev att de inte 

visste något på samtliga frågor. Vid det andra enkättillfället skrev en elev att den inte visste 

något på samtliga frågor. Jag anser dock att individbortfallet och det interna bortfallet inte är 

av sådan karaktär att det påverkar utfallet av resultatet. Då rollspelet genomfördes var 

samtliga elever närvarande. 

 

5.7 Reliabilitet och validitet 
 

Med reliabilitet avses att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Då kvalitativa studier inte 

innehåller siffror eller mätvärden är det av stor vikt att påvisa att man har samlat in behandlad 

data på ett systematiskt och hederligt sätt (Stukát, 2005). Jag anser att reliabiliteten på min 

studie är god då enkäter är en bra metod att använda för min studies syfte. Dels för att alla 

deltagare fick exakt samma frågor och situationen då de svarade på enkäten har varit lika för 

alla. Reliabiliteten hade dock kunnat bli högre om jag hade haft möjlighet att genomföra 

intervjuer. Då hade jag kunnat ställa följdfrågor och även noterat elevernas sinnesstämning 

vid de olika frågorna, men då tiden som eleverna var tillgängliga i skolan var begränsad blev 

enkäter det enda valet. Intervjuer med 29 elever både innan och efter rollspelet hade tagit 

ännu lägre tid, tid som vid detta tillfälle inte fanns. Det som talar för en lägre reliabilitet på 

studien är det faktum att om studien genomförs igen så kommer resultatet med största 

sannolikhet inte att bli detsamma som föregående tillfälle då eleverna under tiden, 

förhoppningsvis, har tillägnat sig mer kunskap kring växthuseffekten.  

 

Validitet innebär om en undersökningsmetod använts på korrekt sätt för att få reda på ett 

passande resultat för syfte och frågeställningar. Extern validiteten berör om huruvida 

resultatet kan generaliseras inom andra eller liknande situationer och grupper (Bryman, 2001). 

Jag anser av validiteten på studien är god. Jag bedömer att mina enkätfrågor har varit 

relevanta för vad som skulle undersökas och jag anser att jag har fått tillräcklig information 

från eleverna för att besvara mina frågeställningar. Återigen så hade intervjuer antagligen gett 

lite mer information då jag hade kunnat ställa följdfrågor kring elevernas känslor kring 

växthuseffekten och få reda på mer om deras handlingsbenägenhet. Validitet har även att göra 

med hur väl det insamlade enkätresultatet beskriver verkligheten. Jag tror att resultatet av 

enkäterna skulle kunna bli liknande om studien genomfördes i en annan årskurs 9. Självklart 

skulle det också kunna variera om eleverna har arbetat med ämnet eller inte, men generellt så 

tror jag att resultatet skulle bli av liknande karaktär. 
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6. Resultat 
 

Jag kommer nedan att presentera resultatet för första och andra enkäten separat. Allt material 

från enkäterna har redovisats. Jag har valt att använda en del citat från eleverna då en del 

kommentarer är mycket välutvecklade och andra väldigt roligt uttryckta, men ändå med en 

djup innebörd. Resultatet presenters under fyra underrubriker som visade sig vara lämpliga 

när jag genomförde min analys. Varje enkät avslutas med en kort sammanfattning relaterad 

till studiens frågeställningar om elevernas kunskap, handlingsberedskap och känslor. 

 

Rollspelets resultat presenters efter de båda enkäterna. Allt material från rollspelet har inte 

redovisats. Då det sades väldigt mycket under de två och en halv timme som mötet pågick 

genererade det i en hel del material. Jag anser att det hade blivit för mycket att redovisa i 

resultatet så jag har valt att ta med en del av en diskussion som fördes kring en utav frågorna 

på FN-mötet. 

 

6.1 Enkät 1 
 

6.1.1 Växthuseffekten – vad är det för något? 

 

De flesta eleverna förklarade att det hade något att göra med hur ett växthus fungerade. De var 

rörande överens om att det blir varmt i ett växthus när solen lyser och att det borde fungera på 

samma sätt med jorden. Ett annat svar var från några elever som menade på att 

växthuseffekten har med värmen att göra. Solen lyser på jorden så att vi får det varmt, men 

värmen stannar kvar så det blir för varmt och då blir det torrt och fler öknar. Ett par andra 

elever nämnde också att växthuseffekten hade med värmen att göra, men de fick även med att 

atmosfären var för tjock så att värmen inte kunde åka tillbaka ut i rymden och då blev det för 

varmt för oss här på jorden. Ett svar var att  

 
Växthuseffekten fungerar ju typ som ett växthus och det har nått med solstrålarna att göra. De 

kommer in i växthuset, men de kan inte komma ut och då blir det så varmt där inne så att man kan 

odla vindruvor som annars bara finns utomlands 

 

6.1.2 Orsaker till den förstärkta växthuseffekten 

 

Växthusgasen koldioxid är en bidragande orsak till den förstärkta växthuseffekten och frågan 

är vart den kommer ifrån. De flesta eleverna skrev till en början om hur fotosyntesen fungerar 

och att koldioxid ingår i den processen. De skrev att det är därför som man ska prata med sina 

blommor. Ett svar var att 
 

Växterna vill ha koldioxid och det får de från oss människor så alltså är nog träden fulla med 

koldioxid och när vi eldar med ved så borde den komma ut i luften igen på nått sätt. Kanske blir 

det så när man eldar sopor också för det får man ju inte för det är ju dåligt för miljön, fast de 

innehåller ju ingen koldioxid som blommorna 
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Några elever skrev att om man hugger ner skog så har inte koldioxiden någonstans 

att ta vägen och det tar lång tid innan nya träd har växt upp. Någon elev menade på 

att vi måste ha mer växter i naturen så att all koldioxid kan försvinna in i dem för 

då är ju problemet löst. Andra förklaringar från eleverna var att det är så mycket 

folk på jorden nu och att det är därför som det är så mycket koldioxid i luften.  

 

Sedan var det frågan om metangasen. De flesta eleverna svarade liknande att den 

kommer från korna och när de fiser så släpper de ut metangas. Flertalet elever 

menade på att bilarna var de som släppte ut metangas och några elever svarade att 

de inte visste. Varför metangasen i luften har ökat mycket härledde flera av 

eleverna till att när människorna på jorden ökar så måste fler ha mat och då behövs 

det mer kor. De skrev även med att de inte tyckte om när man hade korna inne i en 

ladugård hela tiden utan att korna ska få gå ute och äta gräs och vara glada. De 

elever som menade på att metangasen kom från bilarna gjorde en liknande 

jämförelse att när det är mer människor på jorden som kör bil så blir avgaserna fler.  

 

Eleverna fick fundera på vad de tror att det finns för olika saker som påverkar växthuseffekten 

negativt. Många svarade att människor inte borde åka så mycket bil för då minskar utsläppen 

av avgaser. Samåkning var ett alternativ för minskade avgaser som kom upp. Man kunde åka 

buss och cykla mer tyckte eleverna. Några elever nämnde även att flygplan släppte ut mycket 

avgaser och att man inte skulle flyga om man inte var tvungen. Fabriker som släppte ut massa 

farliga ”saker” var något som flera elever skrev med som en negativ påverkan på 

växthuseffekten. Några elever skrev att man skulle källsortera mer och inte slänga skräp i 

naturen, i alla fall inte sådant som inte försvinner av sig självt som till exempel drickaburkar. 

Ett par elever skrev att man inte borde hugga ner så mycket skog som man gör, just för att 

nivån av koldioxid blir för hög i luften. 

 

6.1.3 Konsekvenser av den förstärkta växthuseffekten 

 

När frågan ställdes om vad eleverna tänker på när det pratas om klimatförändringar så var 

snön en faktor som många elever nämnde. De hade hört att vintrarna skulle bli varmare med 

mindre snö och då var de oroade över att de inte skulle kunna åka skidor och snowboard. Fast 

några uttryckte ändå sin tveksamhet till den teorin eftersom det har varit sådana mängder med 

snö i början på detta år, 2010 och de hoppades på att det skulle fortsätta vara så. Dessutom 

hade skolan fått vara stängd ett par dagar när det låg för mycket snö på taken och det var 

enbart positivt för eleverna. Andra väderrelaterade kommentarer, som de förknippade med 

klimatförändringar, var att eleverna tyckte att det var så regnigt på somrarna. Ett svar 

relaterades till när eleven var liten och att det då alltid var soligt och varmt i vattnet på 

sommaren. Bilavgaser som förstör miljön var en annan tanke hos några elever. Någon elev 

nämnde att den tänkte på stormar och tornados och tankar om att det kunde bli en ny istid 

fanns också bland svaren. 

 

Den förstärkta växthuseffekten förklarade majoriteten av eleverna på samma sätt 

som växthuseffekten. Ett fåtal elever lade till att ”det är som växthuseffekten fast 

ännu mer, det blir ännu varmare”. Några elever svarade genom att bara skriva 

frågetecken på raderna. 
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Har eleverna sett/hört talas om klimatförändringar i Sverige? Något som flera av 

eleverna hade hört talas om var att det inte skulle bli riktiga vintrar med snö mer 

och de skrev att somrarna inte kommer att bli lika varma som förut och dessa två 

fenomen hänvisade även flera till att de hade upplevt. Någon elev kände en person 

som hade fått sitt hus förstört när det hade stormat för nått år sedan och några 

elever nämnde att de hade hört om stormarna på nyheterna då. 

 

När de skulle berätta om de hade sett/hört talas om några klimatförändringar i 

resten av världen så svarade de bland annat att de hade sett på tv om orkanen i New 

Orleans tidigare. De hade även sett bilder på stora bränder, men de var inte helt 

säkra på vart det hade brunnit. Nästan alla eleverna nämnde tsunamin och den 

ganska nyliga jordbävningen i Haiti. En elev berättade om när han hade varit i USA 

en gång och det hade varit så mycket bilavgaser i centrum så det nästan var lite 

dimmigt ute. 

 

6.1.4 Åtgärder  

 

På frågan om vad länderna runt om i världen skulle kunna göra för att minska sina 

utsläpp av växthusgaser hade eleverna några intressanta idéer. Flertalet elever skrev 

återigen att de kunde låta bli att ta ner så mycket träd och om de måste ta ner träd 

så måste de samtidigt plantera nya så att det alltid finns lika många träd. Några 

elever tog upp användandet av bilar och de menade på att det inte är konstigt om 

det är mycket avgaser när alla personer i Kina kör bil. Vidare menade någon elev 

på att om människor körde mindre bil så behövde det inte tillverkas så många nya 

bilar och då behöver inte fabrikerna släppa ut så mycket skräp i luften. En annan 

tanke som kom upp var ”om fler människor blir vegetarianer så måste man inte ha 

så många kor och då blir det inte lika mycket metangas som kommer ut” 

 

En fråga gällde på vilket sätt eleverna skulle kunna bidra för att minska 

konsekvenserna av växthuseffekten och hur dessa val i sådana fall skulle påverka 

deras vardag. Några elever nämnde att de skulle kunna källsortera hemma, fast de 

flesta gjorde redan det i ganska stor utsträckning. Några elever skulle kunna tänka 

sig att inte försöka skräpa ner så mycket utan slänga skräpet i papperskorgar. De 

flesta eleverna tog upp att de går eller cyklar till skolan. Några elever åker buss och 

de menade att det var ju ganska bra eftersom man åker många tillsammans. Några 

utav de resande eleverna nämnde att de skulle kunna cykla till skolan, men det var 

nästan en dryg mil och det skulle bli jobbigt och de skulle behöva gå upp jättetidigt 

och det kände de inte för att göra. Flera elever nämnde även sitt späckade schema 

efter skolan och om de inte kunde få skjuts till träningen så skulle de aldrig hinna 

och de var de inte beredda på att offra. En elev beskrev sin torsdag då skolan 

slutade tjugo över tre och eleven gick hem för att sedan bli skjutsad till 

musikskolan som började klockan fyra och efter det så var det fotbollsträning 

klockan fem. I bilen till fotbollsträningen brukade eleven äta en macka eller två för 

att sedan bli hämtad och hemskjutsad från träningen klockan halv sju. Hade eleven 

inte kunnat bli skjutsad så hade den inte kunnat göra allt som den ville och det var 

inget som den var beredd att ändra på. 
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Några elever hade funderingar på om de skulle kunna bli vegetarianer och det var 

de inte helt främmande till. Några sa att de tyckte jättemycket om sallad och 

grönsaker och att de skulle kunna äta det oftare. Problemet var att det skulle vara 

jobbigt hemma för deras föräldrar skulle inte vilja laga olika maträtter. Någon elev 

skrev att den skulle kunna bli vegetarian några dagar i veckan, men att den inte 

ville vara utan kebabpizza och korv och makaroner. Några elever skrev att de inte 

visste hur de kunde bidra med något.  

 

Inför framtiden verkade de flesta eleverna inte vara särskilt oroade. De kände inget speciellt. 

Många menade på att det som kommer att hända kommer inte hända förrän om ”typ tusen år 

och det är ju jättelångt kvar tills dess”. Några elever sa att de tyckte det skulle vara tråkigt om 

isbjörnarna försvann för de tyckte de var så fina.  Bara det blir snö på vintrarna så var några 

elever nöjda. 

 

6.1.5 Sammanfattning enkät 1 

 

Kunskaper 

 

Några elever har goda kunskaper kring växthuseffekten, men generellt sett är kunskaperna i 

gruppen inte särskilt stora. Kunskaperna som uppvisas är av relativt lokal karaktär och inte så 

djupgående. 

 

Handlingsberedskap 

Handlingsberedskapen är inte stor i gruppen. Det framkommer några idéer på vad de skulle 

kunna bidra med, men de är inte villiga att utföra detta då det skulle påverka deras vardag på 

ett sätt som inte uppskattades. 

 

Känslor 

 

Känslorna inför växthuseffektens konsekvenser är näst intill obefintliga. De känslor som 

delges rör de lokala påföljder som skulle kunna komma att påverka deras egen omgivning. 

 

6.2 Enkät 2 
 

6.2.1 Växthuseffekten – vad är det för något? 

 

På frågan om vad växthuseffekten är för något svarade de flesta eleverna denna gång att 

”växthuseffekten gör så att vi kan leva på jorden för annars så skulle det vara för kallt, typ 15 

minusgrader” Flera elever berättade även vidare att växthuseffekten hade med strålning att 

göra. Några använde växthuset som ett exempel igen då de skrev att det är solstrålning som 

kommer in och värmer upp växthuset och sen vill strålningen ut igen, men då kommer den 

inte igenom glaset och då blir det ännu varmare. 
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Ett svar var att ”atmosfären släpper igenom strålningen till jorden, men sen när strålningen 

ska ut till rymden igen så kommer den inte igenom atmosfären för den är för tjock eller nått”. 

 

6.2.2 Orsaker till den förstärkta växthuseffekten 

 

De flesta eleverna anser att bilåkningen behöver minska för att avgaserna i sin tur ska minska. 

Flera elever skrev även att skövling av framför allt regnskogen måste minska då koldioxid 

som finns i träden kommer ut när virket eldas. Dessutom så har den koldioxid som finns i 

luften färre ställen att ta vägen om man hugger ner för mycket träd. Ska skog huggas ner så 

måste det planteras minst lika många nya träd. Många elever uttryckte att användandet av 

fossila bränslen måste minska. De påvisade både att de fossila bränslena kommer att ta slut 

och när de förbränns så släpper de ut mängder av växthusgaser. Några elever nämnde att det 

borde kosta massor för länderna när de släpper ut växthusgaser för då kanske de kommer på 

andra tankar. 

 

Frågan om vart de stora mängderna av koldioxid kommer ifrån besvarades denna gång av de 

flesta eleverna med att koldioxiden kommer ut i luften genom att fabriker och industrier 

förbränner olika saker som till exempel olja och fossila bränslen. Skövlingen av skog skrev 

flera elever som en bidragande faktor. Några fick med det faktum att träden lagrar koldioxid 

genom fotosyntesen och när de huggs ned och används till annat så frigörs den koldioxiden 

tillbaka till luften igen. 

 

Angående metangasen så svarade de flesta eleverna återigen att det kommer ifrån korna när 

de äter och fiser. Anledningen till att metangasen ökar var att människorna blir fler och då 

måste de ha mat, alltså behövs fler kor. Några elever hade utökat sina svar och fått med att det 

kan komma från risfält också. Ett svar var att 

 
Metangas kan bildas där det sker nedbrytning med för lite syre till exempel på soptippar. Det 

ligger liksom för packat och hoptryckt så det som ligger i botten får inge syre. Man borde blanda 

runt det lite så att allt byter plats ibland   

 

6.2.3 Konsekvenser av den förstärkta växthuseffekten 

 

Angående den förstärkta växthuseffekten. Denna gång svarade de flesta eleverna att 

växthuseffekten gör så att vi har det varmt på jorden, men att den förstärkta växthuseffekten 

gör så att det blir för varmt. De hänvisade till att temperaturen på jorden kan komma att stiga 

på grund av den förstärkta växthuseffekten så att all is börjar smälta så att det blir 

översvämningar på flera ställen. Några elever skrev att det hade något att göra med strålning 

och ett par elever svarade grundligare och skrev att det är strålning som kommer och träffar 

jorden så att vi får värme, men när den har träffat jorden så blir den lite annorlunda, nått med 

våglängden var ett svar och när den då ska tillbaka ut till rymden så kommer den inte igenom 

atmosfären och då stannar den kvar och värmer upp jorden mer. Ett par elever fick med att 

jorden också strålar ut lite grann och att när den strålningen ska tillbaka till rymden så 

absorberas mycket av den av växthusgaserna i atmosfären som sen skickar tillbaka strålningen 

mot jorden igen och så håller det på så. 
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En elev hade illustrerat en bild på sitt svarspapper, men då 

jag inte hade tillgång till någon scanner så bad jag denna elev att 

rita bilden i programmet Paint efter lektionen då jag tyckte att 

det var en bra bild att ha med (1 = sol, 2 = atmosfär, 3 = jord). 

Eleven har påvisat att strålningen som kommer från jorden 

både reflekteras tillbaka mot jorden och fortsätter genom 

atmosfären och ut i rymden i mer eller mindre lika stor mängd. 

 

På frågan om eleverna hade sett/hört talas om klimatförändringar i 

Sverige så delgavs jag några nya tankar. Flera elever skrev att den förstärkta växthuseffekten 

kan göra så att isarna vid polerna smälter och det kan bli översvämning både i Sverige och i 

andra länder. Några elever skrev att det även kan komma att regna mer vilket kan orsaka 

översvämningar och kommer det för mycket regn på en gång så kan vattnet i älvarna dra med 

sig vägar och hus. Några elever nämnde att en högre temperatur på jorden kunde göra så att 

somrarna blev för varma så att människor kunde dö och då inte bara i Sverige utan överallt på 

jorden. Sjukdomar kunde också spridas lättare om det blev för varmt och någon hade hört att 

fästingar skulle trivas bättre om det blev varmare och det var inte populärt. Några elever skrev 

igen att de var rädda för att det inte skulle bli så mycket snö på vintern. 

 

Klimatförändringar som eleverna hade sett/hört talas om i resten av världen. Nästan alla 

eleverna skrev att om temperaturen höjs så kan isarna vid polerna smälta och då kommer 

många länder och öar där det bor människor att hotas av översvämning. De gav exempel på 

Maldiverna, Bangladesh och Vietnam. Flera elever nämnde att om temperaturen stiger så 

kommer det att bli torrare på flera ställen på jorden och det kan leda till enorma bränder som 

ödelägger människors hem. Öknarna kan bli fler. Flera elever skrev att djur och växtlivet 

kommer att påverkas om det blir varmare då en del arter inte kan leva om det blir för varmt. 

Några elever skrev att länder som redan har det varmt kommer att få det ännu varmare och då 

kan det bli vattenbrist och människor kan dö av värmeslag och även sjukdomar kan spridas 

snabbare i värmen. Värmen kan även göra så att extrema väderhändelser kan bli vanliga. De 

nämnde New Orleans där de nu hade fått ett namn på stormen, Katrina. Någon elev tog upp 

Haiti, men funderade över om jordbävningar har med vädret att göra eller inte. 

 

6.2.4  Åtgärder 

 

Några elever nämnde att alla länderna ska se till att följa de regler som är bestämda för hur 

mycket de får släppa ut och har de släppt ut den mängd de får så måste det vara stopp efter 

det. Utsläppen stod i relation till hur mycket saker som måste tillverkas i fabrikerna. Några 

elever reflekterade över att om människor inte köpte så mycket nya saker hela tiden så skulle 

det inte behöva tillverkas så mycket nytt och då skulle utsläppen också kunna minska från 

fabrikerna. Några elever tog återigen upp att människan kanske kunde försöka äta mer 

vegetarisk kost för att minska antalet kor som släpper ut metangas. Dessutom äter många djur 

spannmål som istället skulle kunna vara mat till människorna. Det nämndes även att om det 

nu finns så många kor så borde väl den koskiten räcka som gödsel så man inte behöver göra 

konstgjord skit som inte är bra för miljön. 
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Några nya idéer om hur de själva skulle kunna bidra till minskade utsläpp av växthusgaser 

delgavs. De flesta eleverna skrev att man ska släcka lampor som inte används. Går man ur ett 

rum så kan man släcka där och så ska man inte ha apparater stående i standby-läge för då drar 

det ström. Man ska använda en sådan ”eldosa” som det finns en avstängningsknapp på till 

datorns alla sladdar så att den blir ordentligt avstängd varje kväll, för det lyser alltid en massa 

lampor på datorn även fast man har stängt ner den. Ett svar var: 

 
Jag fönar håret på morgonen, men jag lämnar alltid kontakten till fönen i väggen när jag är klar. 

Jag visste inte att det drog ström när den satt i utan att man använde den, så nu ska jag se till att dra 

ur den efter varje gång när jag har använt den 

 

Flera elever skrev att de gärna skulle åka mindre bil för att hjälpa till, men att det inte skulle 

fungera för de skulle inte hinna med allt som de ska göra efter skolan. Några elever skrev att 

alla kunde läsa på maten de köper, till exempel kött, om det kommer nära ifrån där man bor 

för då har det inte transporterats så långt och släppt ut avgaser. Någon elev skrev att dennes 

föräldrar nästan bara köper ekologiska varor, men att det kostar mer än vanliga och att det kan 

vara därför som folk inte vill köpa dem. 

 

Det var lite andra tongångar inför framtiden vid det andra enkättillfället. Eleverna verkade 

över lag inte oroade för sin egen skull utan de kände att det inte skulle bli så mycket 

förändringar i Sverige. Det som flertalet elever blev lite fundersamma över var att det kunde 

ske förändringar inom de närmsta hundra åren. Det tyckte de kändes ganska snart. Flera 

elever skrev att Sverige inte var i samma riskzon som en del andra länder som inte har det så 

bra ekonomiskt och som ligger lite sämre till på kartan. Flera länder och städer kan komma att 

svämmas över och försvinna helt. Någon elev skrev att det kändes konstigt att Maldiverna inte 

skulle finnas om ett tag och den undrade över vart alla de människorna skulle ta vägen och 

vart de skulle bo. ”Det är ju typ fullt på jorden”. Några elever skrev att det vore tråkigt om en 

del djur försvann och att det vore inte bra om en del djurarter försvann för det kunde få 

konsekvenser för andra djurarter som till exempel levde på de andra djuren. Det kunde bli en 

kedja av händelser som inte var så bra. Någon elev funderade på vad som skulle hända om det 

verkligen blev varmare. Eleven tyckte det var svårt att föreställa sig det och den kunde även 

inte se hur det skulle gå till för att stoppa det. Den menade på att alla människor kommer att 

vilja fortsätta leva som de gör så vem ska göra något? ”Om jag släcker en lampa så gör det ju 

ingen skillnad utan alla måste ju göra det”. 

 

6.2.5 Sammanfattning enkät 2 

 

Kunskap 

 

Kunskapen kring växthuseffekten och dess konsekvenser har ökat betydligt. Kunskaperna har 

blivit mer djupgående och är i större utsträckning av global karaktär. 

 

Handlingsberedskap 

 

Handlingsberedskapen har stigit en aning. Några elever tänker göra en insats i hemmet, men 

de är fortfarande inte villiga att bidra med något som skulle påverkar deras vardag. Det 

uttrycks tankar om att det måste ske en gemensam aktion från alla människor för att det ska 

göra någon skillnad. 
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Känslor 

 

Det uttrycks inga känslor för deras egen omgivning, men däremot en global omtanke för de 

människor som bor i utsatta länder och områden. 

 

6.3 Rollspel 
 

Rollspelet genomfördes under en eftermiddag och pågick i två och en halv timma. 

Klassrummet var ordnat på så vis att FN-panelen satt längst fram vid en kateder med 

överblick över hela klassrummet. Bredvid FN-panelen stod en talarstol där delegater som 

delgivits ordet stod och talade inför de andra deltagarna. Bänkarna i klassrummet var utställda 

i form av en hästsko. Respektive land satt samlat vid två till tre bänkar med mellanrum till 

nästa land. Hästskoformen gjorde så att alla kunde se och höra varandra bra och alla hade 

möjlighet att se FN-panelen och talarstolen utan att någon annan satt i vägen och skymde 

sikten. Eleverna kom mer eller mindre uppklädda/utklädda för att försöka visa vilket land de 

representerade. Vissa elever hade lagt ner mycket tid på sin utstyrsel för att få det att bli mer 

verkligt. De hade också designat egna skyltar som tydligt visade vilket land som satt vart i 

klassrummet. FN-panelen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Efter det fick 

samtliga länder skicka fram varsin delegat som presenterade landet och varför de var där samt 

vad de hade för förväntningar på mötet. 

 

Sådant som länderna tog upp till diskussion under mötet var bland annat: Fossila bränslen 

måste avskaffas. Hur ska man göra för att Kyotoprotokollet ska följas och hur kan kryphål i 

detta avtal ”täppas till”? Kött massproduceras, men till vilket pris? Större befolkning = större 

konsumtion? De rika länderna släpper ut mest växthusgaser, men det är de fattiga länderna 

som drabbas hårdast. 

 

Nedan följer en del av den diskussion som uppstod kring frågan: Kött massproduceras, men 

till vilket pris? 

 

Maldiverna tog upp frågan om att köttkonsumtionen i världen ökar i alarmerande takt. Landet 

var upprört över att marker måste avskogas för att bereda plats för jordbruk och djur. 

 
Skogarna fyller en viktig funktion som koldioxidsänka och när träden 

huggs ner och förbränns så frigörs koldioxiden till luften igen och bidrar 

till den förstärkta växthuseffekten 

 

Vidare pratade Maldivernas delegat om att avskoga marker för att göra plats för jordbruk 

kunde vara en godtagbar åtgärd om det som odlades kunde mätta hungriga människor, men 

tyvärr så var det i de flesta fallen inte mat till människor som odlades på dessa jordbruk utan 

spannmål som ska gå till att föda den allt för snabbt växande djurpopulationen. Människorna 

som föder upp djur för konsumtion har ofta mycket pengar och kan då betala för spannmål 

som har blivit dyrare när efterfrågan har ökat. De fattigare delarna av världen har då inte råd 

att köpa spannmål utan får istället svälta. 
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En annan negativ effekt med en ökad mängd djur på jorden var det ökade metangasutsläppet. 

 
Metangas är en över 20 gånger starkare växthusgas än koldioxid och 

kommer att fortsätta öka i atmosfären så länge vi producerar och 

konsumerar kött i samma utsträckning som nu 

 

De andra delegaterna fick efter hand komma till orda i frågan och det diskuterades om 

huruvida människor kunde bli mer vegetariska i sin kost. Något som många länder var 

rörande överens om var att människor på jorden låter mycket kött gå till spillo. Maldiverna 

lade fram sin teori. 

 
Människor överkonsumerar och det produceras mer kött än vad 

som är nödvändigt och följden blir att mycket mat slängs istället 

för att användas samtidigt som djur produceras och slaktas helt i 

onödan 

 

Bangladesh diskuterade vidare på samma linje och påpekade att det har blivit en ond cirkel 

som måste brytas. En mer vegetarisk kost för människorna kunde bidra till att minska 

köttproduktionen annars menade Bangladesh på att länderna måste sätta ner foten för detta 

och ha någon form av regel som styr handeln med de köttproducerande länderna. 

 
Minskar efterfrågan på kött eller i alla fall kontrolleras mer 

så måste producenterna följa efter och då borde djurproduktionen 

i världen minska och samtidigt så minskar metangasutsläppen. 

Lika mycket mark behöver inte avskogas och då behåller träden 

koldioxiden som i annat fall hade kommit ut i luften 

 

Diskussionen fortgick och delegaterna försökte arbeta fram ett beslut, men det visade sig vara 

svårt. De länder som hade lyft frågan ansåg att de inte fick något gehör från USA. USA som 

låter över 80 procent av sin produktion av vegetabiliskt protein gå till djurfoder. USA menade 

på att det inte var ett så stort problem som de andra länderna påstod. Den ökande 

befolkningen måste födas och människor måste kunna försörja sig var några argument som 

USA lyfte fram. Även Kina var svårt att enas med då de har gått från att vara en av världens 

största spannmålsexportörer till att bli en av världens största spannmålsimportörer. 

Djuruppfödarna har även här råd att betala höga priser för spannmål som de sedan använder 

till djuren.  

 

Några elever levde sig in i sina roller ordentligt och det lockade till en del skratt bland både 

lärare och övriga elever. FN-panelen gav ordet till respektive land och fick vid några tillfällen 

bryta in då det uppstod situationer där länderna ville försvara eller kommentera sina åsikter 

under pågående diskussion utan att de fått ordet. Efter cirka en timma tog vi en paus och efter 

den pausen hade eleverna blivit lite mer varma i kläderna och då flöt diskussionerna på 

mycket bättre. Även de elever som varit lite tystare under diskussionerna innan började ta för 

sig mer. Avslutningen av mötet visade sig inte bli lätt. Det var svårt att komma överens. De 

länder som stod inför liknande problem var eniga om vad som måste göras, men det gick inte 

att få de stora nationerna, som till exempel USA och Kina, att inse att de måste göra en stor 

insats och på alla sätt som är möjliga minska sina utsläpp av växthusgaser för att inte andra 

nationer ska komma att drabbas hårt. 
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Eftermiddagen var lyckad och eleverna pratade mycket om rollspelet efter det hade 

genomförts. Det skrattades mycket samtidigt som det var allvarliga toner. Eleverna gjorde 

verkligen sitt bästa för att gå in i sina roller och agera utifrån det ”manus” de hade fått. Då jag 

själv inte har vare sig deltagit i eller genomfört ett rollspel tidigare så är det svårt att säga hur 

bra det gick, men jag är väldigt nöjd med elevernas insats och förberedelserna verkar ha varit 

tillräckliga.  

 

6.4 Sammanfattning av resultatet 
 

Genomförandet av rollspelet visade sig ha en positiv påverkan på de deltagande eleverna. Vid 

det första enkättillfället finns en relativt stor spridning i elevernas svar på i stort sett samtliga 

frågor. Det tyder på att eleverna har olika förkunskaper kring växthuseffekten och dess 

påverkan på klimatet. Ser jag till de svar som de har delgivit mig så är de i de flesta fall av en 

lokal karaktär. Eleverna hänvisar till sin egen omgivning och ger de exempel på något så är 

det från deras närområde och inom ramen för deras egna upplevelser. Några elever skiljer sig 

dock från detta och har ett lite mer utvidgat tänkande. Handlingsberedskapen hos eleverna är 

inte stor. De har ett fåtal idéer på vad de själva skulle kunna göra, men priset för det 

handlandet är de inte villiga att betala. Elevernas känslor kring växthuseffekten är som ”ett 

ryck på axlarna”. De känner inget speciellt alls. Några uttrycker känslor angående 

isbjörnarnas existens på jorden och minskad snömängd.  

 

Vid det andra enkättillfället så har spridningen bland elevernas svar minskat. Det finns dock 

en liten spridning bland svaren där vissa är mer ingående än andra, men de har många 

gemensamma nämnare. Svaren har blivit mer utvecklade vilket tyder på ökade förkunskaper 

inför den här enkäten. Förkunskaper som de med största sannolikhet har tillägnat sig genom 

rollspelet. Karaktären på svaren har gått från att vara, i stort sett, lokala till att, i de flesta fall, 

presenteras ur ett mer globalt perspektiv. De exempel som delges är av mer global karaktär 

och har i de allra flesta fallen lämnat Sveriges gränser. Ett litet ökat intresse för att själva 

agera i frågan om den förstärkta växthuseffekten framkommer här, men ändå är inte deras 

handlingsberedskap särskilt stor.  De är inte villiga att göra en insats själva utan det måste 

vara en gemensam aktion. De ser inte meningen med att de ska göra något om inte alla andra 

gör samma sak. De ser ändå pessimistiskt på detta då de tror att de flesta människorna inte är 

villiga att avstå från sådant de har för att göra en insats för klimatet. Eleverna uttrycker 

fortfarande inga känslor kring växthuseffekten, men de är bekymrade över människor världen 

över som kommer att drabbas av de konsekvenser som blir av den förstärkta växthuseffekten.  

 

Rollspelet har bidragit med en lustfylld lärarsituation där eleverna genom interaktion har fått 

delge varandra nya kunskaper kring växthuseffekten och dess konsekvenser. De har även gett 

varandra möjligheten att se på världens situation utifrån flera olika perspektiv. Rollspelet rör 

sig mellan handling och reflektion och det gör det möjligt för gruppen att undersöka och 

kritiskt granska det egna ansvaret och de egna handlingarna, men även andra länders ansvar 

och handlingar. De får genom interaktion med varandra ta del av omständigheter som 

påverkar deras och andras situationer och åsikter. Rollspelets genomförande sammanför både 

tanke, handling och känsla på ett relativt verkligt sätt.
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7. Resultatdiskussion 
 

Det fanns en tydlig spridning bland elevernas förkunskaper gällande växthuseffekten vid det 

första enkättillfället. Flera av eleverna hade goda kunskaper, men hade lite svårare för att se 

sambanden mellan olika faktorer. Andra elever hade mindre goda kunskaper, men försökte i 

de flesta fall ändå att bidra med ett troligt svar. Eleverna hade inte arbetat med 

växthuseffekten eller några klimatfrågor innan min studie genomfördes och det kan säkert ha 

bidragit till att deras kunskaper låg på en lägre nivå. Samtidigt så var det ändå flera elever 

som hade goda kunskaper kring växthuseffekten och de har heller inte arbetat med detta 

område i skolan. Den faktor jag ser som kan ha bidragit till elevernas relativt goda kunskaper 

är hemmet. Angelöw & Jonsson (1994) menar på att familjen är viktig för att barnet ska bli 

intresserad av miljön. Värnar föräldrarna om miljön så är sannolikheten större att barnet också 

kommer att bli miljömedveten. Bor barnet i ett hem där alla aktivt arbetar med att värna om 

miljön så blir det vardagsmat för eleven och förhoppningsvis så får den goda kunskaper om 

det området. Kunskaper som eleven sen tar med sig till skolans värld och använder i 

undervisningen. Sedan finns det elever som kan ha ett genuint intresse för klimatet och är 

vetgiriga och tillägnar sig kunskap på egen hand. En bra informationskälla är de olika medier 

som vi möter dagligen och som uppdaterar oss om det senaste angående klimatförändringarna. 

Forsberg och Håkansson (2007) påpekar att miljöfrågor under senare år har uppmärksammats 

mycket mer i medierna. De bidrar med information kring exempelvis växthuseffekten som i 

sin tur ger utökad kunskap hos de elever som tar del av den informationen. 

 

Efter rollspelets genomförande gick det att se en tydlig, positiv, förändring av elevernas 

kunskaper. De har på ett bra sätt tagit till sig den information som har delgivits dem under 

”mötet”. De har lärt sig mer om växthuseffekten och dess konsekvenser. Genom rollspelet så 

har de fått möjlighet till interaktion med andra elever och Säljö (2000) påpekar att det är 

genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Även Dysthe 

(2003) trycker på att utgår man från det sociokulturella perspektivet så konstrueras kunskap 

genom samarbete i en kontext där interaktion och samarbete är helt avgörande för lärande. Ser 

jag till själva svaren som eleverna delgivit mig vid det andra enkättillfället så ser jag att de 

använder den nya kunskapen de tillägnat sig genom rollspelet. Spridningen bland svaren är 

mindre och de är av liknande karaktär. De exempel som ges i svaren är oftare tagna från 

rollspelet och förekommer hos de flesta av eleverna. 

 

Går man vidare och ser på hur eleverna har svarat och resonerat så ser jag en tydlig skillnad 

från innan och efter rollspelet. Innan rollspelet så är i stort sett alla eleverna väldigt 

fokuserade på sin egen omgivning. Svaren som ges har mer eller mindre lokal anknytning, 

men de är ändå av liknande karaktär då de relaterar till händelser eller ger exempel från deras 

egen omgivning och verklighet. Detta tror jag kan ha ett samband med elevernas förkunskaper 

innan första enkättillfället. Har inte eleven tillräckliga kunskaper om växthuseffekten och dess 

konsekvenser på ett lokalt plan så är det säkert svårt för dem att veta vad som sker på ett 

globalt plan. Hade de varit helt förtrogna med begreppet växthuseffekt innan så kanske svaren 

hade sett annorlunda ut från början. Nu var så inte fallet hos de flesta utan de försökte efter 

bästa förmåga att komma med troliga svar och resonemang på de frågor som de ställdes inför. 

De elever som hade bättre förkunskaper var också de som presenterade svar som var av lite 

mer global karaktär och deras resonemang var lite mer djupgående än de övrigas. 
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Efter rollspelet hade deras svar i de flesta fall tagit en mer global inriktning. De hade gått från 

sitt mer ”egocentrerade” tänkande till att se det från flera olika perspektiv. Ambassadörerna 

har på mötet bidragit med information från sina respektive länder och alla har tillsammans 

diskuterat kring detta och på så vis har alla lärt sig nya saker och framför allt har de lärt sig att 

se på olika saker ur fler ögon än sina egna. Det är genom att höra vad andra talar om och hur 

de föreställer sig världen, som barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att 

urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation (Säljö, 2000). 

Jag anser att utan tillräckligt med kunskap så är det svårt för eleverna att förstå 

konsekvenserna av ett sådant stort begrepp som växthuseffekten. Olausson (2004) påpekar att 

hur en människa handlar gentemot miljön är starkt knutet till den kunskap som hon besitter 

om miljön. Detta anser jag innefattar även ett teoretiskt handlande i form av de svar som 

eleverna har gett och hur deras resonemang kring växthuseffekten fortlöper. Utan kunskap 

kring växthuseffekten kan man inte förvänta sig ett aktivt handlande av eleverna och inte 

heller ”korrekta” svar på enkätfrågorna.  

 

Bristande kunskap kan även vara en faktor som påverkar elevernas känslor inför 

växthuseffekten och dess konsekvenser. Vet de inte vad växthuseffekten är för något så är det 

ju svårt för dem och veta om det är något de behöver vara oroliga över eller inte. De elever 

som har lite kunskap om växthuseffekten har delgivit sina tankar i svaren och det är tankar 

kring konsekvenser som skulle komma att hända i den egna omgivningen. Vissa scenarion 

skulle vara tråkiga om de inträffade, men det uttrycks ingen direkt oro för den egna framtiden 

eller framtiden för världen. Efter deltagandet i rollspelet kunde jag se en förändring i deras 

tankar som nu riktade sig mer till människor på andra platser på jorden. De har gått från en 

ganska lokalt till ett mer globalt tänkande. Detta tror jag beror på att de har blivit varse om 

vad den förstärkta växthuseffekten är för något och hur den kommer att påverka världens alla 

länder. De verkar ha förstått att Sverige inte ligger i riskzonen på samma sätt som vissa andra 

länder. Länder som vissa av dem representerade i rollspelet. De är bekymrade över dessa 

människors öde och verkar ha svårt för att förstå vart alla människor ska ta vägen om detta 

inträffar. Angående sin egen framtid uttrycker de nästan inga känslor alls och det verkar inte 

som att de är särskilt oroliga. Den nationella utvärderingen 2003 visar att eleverna är mer 

optimistiska inför framtiden nu än de var 1998 när samma undersökning gjordes. Frågan är ju 

om det beror på bristande kunskap eller om det är tillräcklig med kunskap som gör att de 

känner sig lugna? Jag tror att eftersom risken för de utsatta länderna är så påtalig så känns 

riskerna för Sverige inte så aktuella. Trots att eleverna har tänkt mer globalt så är det nog ändå 

svårt för dem att greppa att detta verkligen kan komma att inträffa. Det kan kännas overkligt 

för dem och då väljer de att inte engagera sig mer i det. Rahmstorf (2004) menar på att många 

människor är skeptiker som inte är övertygade om att klimatförändringarna är i raskt 

antågande. Vad är det som talar emot att ungdomar inte kan tillhöra den kategorin och att det 

är därför som de inte bryr sig så mycket om vad som kan komma att hända. 

 

Genom deltagande i rollspelet anser jag att eleverna har fått en bra möjlighet till att tillägna 

sig goda kunskaper kring växthuseffekten och dess konsekvenser. Erfarenheterna kring 

växthuseffekten hos eleverna var innan rollspelet inte så omfattande, men efter 

genomförandet av rollspelet har jag sett att dessa kunskaper har utökats. Genom rollspelet har 

de fått bearbeta den fysiska omvärlden – sakerna, den sociala omvärlden – människorna och 

den inre mentala världen – kognitiva processer vilket Stensmo (1994) påpekar är de olika 

handlingar som leder till utveckling hos eleven. Ett rollspel, som i detta fall utgjordes av ett 

FN-möte, bygger på kommunikation mellan de deltagande personerna.  
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Säljö (2000) menar på att det är genom kommunikation som individen blir delaktig i 

kunskaper och färdigheter och han trycker på att i ett sociokulturellt perspektiv så betonas 

släktskapet mellan tänkande och kommunikation. Det är genom deltagande i kommunikation 

som individen möter och kan ta till sig nya sätt att tänka, resonera och agera. Jag tror att 

rollspelet har bidragit med positiva upplevelser samtidigt som det har gett eleverna ytterligare 

en möjlighet till att tillägna sig kunskap i skolan. Förutom kunskapen kring det ämne som 

behandlas i rollspelet så utvecklar eleverna förhoppningsvis empati och självkännedom då 

rollbytet gör det möjligt för eleverna att identifiera sig med någon annan. I förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar är jag mycket nöjd med valet av rollspel då det har 

sammanfört både tankar, känslor och förmåga att agera. 

 

Jag trodde att eleverna efter rollspelet skulle bli mer handlingsbenägna då de hade fått ta del 

av all information kring växthuseffekten och dess konsekvenser, men så blev inte fallet. 

Elevernas vilja att agera, i teorin, förbättrades genom rollspelet då de fick upp ögonen för vad 

de skulle kunna bidra med. Det som dock genomsyrade svaren på båda enkäterna var att 

eleverna inte var villiga att offra det som de hade. Det vill säga de ville inte ändra på sin 

vardag i den utsträckning som skulle behövas. Förändringarna skulle innebära att de inte 

kunde göra allt som de ville på dagarna och det var de inte intresserade av att förändra. 

Samtidigt så kände de att det inte spelade någon roll om de gjorde något, utan det måste vara 

en gemensam aktion från alla människor. 

 

Jag tror att många av dagens ungdomar är uppvuxna i hem där de flesta moderniteter finns 

tillgängliga och de har alltid kunna bli skjutsade dit de har velat. Denna miljö och även 

föräldrarnas förhållningssätt till detta har troligtvis färgat eleverna i deras handlingstänkande. 

Deras vardag är uppbyggd kring tillgång på exempelvis bil/bilar i familjen som har genererat i 

att barnen har blivit skjutsade dit de ska. Har det alltid varit så, så är sannolikheten liten att det 

är något som ska komma att förändras. Elever som kommer i från familjer där det inte har 

funnits möjlighet till att få exempelvis skjuts av sina föräldrar tror jag har lättare att, i det 

vuxna livet, fortsätta att ta cykeln eller att åka kollektivt. Det vuxna livet speglas av hur en 

människas uppväxt har varit och det innefattar även miljötänkandet. Det är lättare att vara 

utan något som man aldrig haft än att göra sig av med något som man har. Sedan måste man 

ta med den faktorn att bilen för vissa familjer är helt avgörande för att de ska kunna arbeta. De 

kan vara mycket miljömedvetna, men utan bilen så kan de inte ta sig till arbetet. Barnen 

kanske blir skjutsade för att deras ”anhalt” ligger på vägen dit föräldrarna ändå ska. Det som 

kan diskuteras är de resor som sker, ofta ganska korta sträckor, för att barnen inte ”orkar” gå 

eller ta cykeln. Här borde föräldrarna gå in och ta sitt ansvar gentemot miljön och fostra 

barnen till att bli miljömedvetna. Värnar föräldrarna om miljön så är sannolikheten större att 

barnet också kommer att vara miljömedveten både som barn och som vuxen (Angelöw & 

Jonsson, 1994). 

 

Rollspelet har bidragit med kunskaper och nya perspektiv. Eleverna har fått lära sig olika sätt 

som de kan bidra med för att minska den förstärkta växthuseffekten, men då dessa 

miljövänliga metoder inkräktar på deras vardag så är de inte intresserade av att göra någon 

skillnad. Olausson (2004) menar att vilken handling som än utförs har att göra med vilken 

vilja, kunskap och möjlighet det finns att påverka miljön. Varje människa kan påverka miljön 

genom att göra medvetna val som att till exempel välja cykeln istället för bilen. Lindgren 

(1999) framhåller vikten av att sätta barnen i fokus så att de blir aktiva deltagare inom 

miljöarbetet. Ska detta kunna nås så måste olika arbetsformer tillämpas som gör att barnen 

engageras i arbetet mot en hållbar utveckling. 
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Hemmet har ett stort ansvar i barnens fostran kring en miljömedveten livsstil och även skolan 

har i uppdrag där eleverna ska utveckla omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande 

(Lpo 94). Skolan ska även arbeta för att eleverna ska utveckla sin förmåga att se hur den 

mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen (Lpo 94). Hemmet och skolan har ett 

uppdrag i att skapa en positiv attityd gällande miljön hos eleverna, för att på så sätt forma 

eleverna till att bli handlingsbenägna medborgare. En positiv attityd till miljön innebär att 

eleven får en känsla av ansvar både på ett lokalt och globalt plan. Elever med en positiv 

attityd framhäver vikten av olika handlingar som varje person kan göra. Elever med en positiv 

inställning till miljön har även oftare en mer optimistisk syn på att kunna påverka framtiden 

(Oscarsson, 1993). En positivare attityd gällande miljön hos eleverna skulle kunna bidra till 

att de verkligen förstår att deras insatser faktiskt gör skillnad och på så vis behöver de inte 

känna sig maktlösa och obetydliga inför uppgiften (Lundahl m.fl. 2003). En förändring i 

hemmets förhållningssätt gentemot miljön och ett mer konsekvent arbete kring 

växthuseffekten inom skolan anser jag är ett måste för att eleverna ska bli mer 

handlingsbenägna. Kunskapen kan de tillägna sig både hemma och i skolan. Möjligheterna att 

påverka miljön är många så för att dessa handlingar ska utföras så krävs det något som enbart 

eleverna själva kan bidra med och det är viljan (Olausson, 2004). 

7.1 Metoddiskussion 
 

Jag valde att använda aktionsforskning som min forskningsmetodiska ansats och inom ramen 

för den ansatsen valde jag att använda mig av en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av två 

enkäter samt ett rollspel. Jag har eftersträvat att frågorna på enkäten ska vara så väl utformade 

att de kan besvara mina frågeställningar och belysa syftet med studien. Då det är människors 

erfarenheter, deras sätt att resonera och handlingar som har intresserat mig så är det enligt 

Trost (2007) lämpligt att använda en kvalitativ studie. Önskvärt hade varit om jag hade haft 

möjlighet att genomföra en pilotstudie innan det riktiga genomförandet av enkäten. Ejlertsson 

(2005) menar att en pilotstudie syftar till att ta reda på om de svarande tolkar frågorna på 

samma sätt som frågekonstruktören eller om de lägger en annan innebörd i dem. Då tiden, 

som elever på skolan funnits tillgängliga, varit begränsad fanns det ingen möjlighet att 

genomföra en pilotstudie. Jag har däremot diskuterat frågornas utformning med min 

handledare och jag har även låtit personer jag känner titta över enkäten för att få deras åsikter 

om hur de tolkar frågorna. Själva genomförandet av enkäten gick bra. Då jag ville vara tydlig 

med innebörden och förståelsen av frågorna delade jag först ut enkäterna och sedan så läste 

jag upp frågorna högt för alla i klassen. Jag gjorde även detta för att jag skulle kunna betona 

frågorna mer och förhoppningsvis sätta igång deras tankeprocess innan de började skriva ner 

sina svar. Elevernas tolkning av frågorna visade sig vara i stor likhet med mina egna tankar 

om hur de skulle besvaras. Det som visade sig vara den största svårigheten var dock att 

eleverna hade svårt för att skilja på växthuseffekten och den förstärkta växthuseffekten. 

 

I förstadiet till min studie hade jag tänkt genomföra intervjuer istället för enkäter. När jag 

hade bestämt mig för att även anordna ett rollspel så insåg jag att tiden inte skulle räcka till då 

intervjuer är tidskrävande och jag behövde ungefär trettio elever för att rollspelet skulle kunna 

genomföras på ett givande sätt. Intervjuer hade dock gett mig en möjlighet till att få eventuellt 

mer utvecklade svar från eleverna och jag skulle även ha kunnat ställa följdfrågor, men då jag 

var fast besluten att sätta ihop ett rollspel så fick jag ge vika för enkäterna som ändå bidrog 

med mycket användbart material. 
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Ejlertsson (2005) trycker på det viktiga kravet med konfidentialitet vid enkätundersökningar. 

Det tycker jag att jag har följt på ett bra sätt då de uppgifter som jag har samlat in enbart har 

använts för det ändamål som jag tidigare hade informerat om och jag inte har röjt någon av 

deltagarnas identitet. Elevernas namn har enbart förekommit på enkäterna för att jag ska 

kunna jämföra den första enkäten med den andra, men vem som har skrivit vad har inte varit 

av intresse för mig så därför tog jag bort namnen när jag hade häftat ihop respektive enkäter 

med varandra för att inte färgas av det som stod då jag sedan tidigare kände eleverna. Jag har 

även skrivit ett missivbrev till vårdnadshavarna och frågat om deras godkännande för 

elevernas deltagande i enkätundersökningen. Där stod det även lite kort information om 

studiens innehåll och dess syfte så att även vårdnadshavarna kände till vad 

enkätundersökningen handlade om och att eleverna hemma i lugn och ro kunde läsa igenom 

det. Enlig Rosenqvist & Andrén (2006) så är det viktigt att de som ska delta har fått 

information om studien så att de känner sig motiverade till att delta. 

 

Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) påpekar att det har visat sig att motivationen ökar 

vid aktivt lärande. Motivationen är en kritisk faktor för att kunna ta till sig kunskap. Inte bara 

är det lättare att lära, motivationen gör ju att man är villig att lägga tid på det man ska lära sig. 

Detta tyckte jag var ganska framträdande under rollspelet. De har verkligen försökt att leva 

sig in i sina roller med hjälp av kläder och andra accessoarer. De har skött sig riktigt bra och 

de har tagit del av det som att det nästan vore på riktigt. Några av grupperna var bättre 

drivande framåt än andra och det är något som kunde vara bättre till en kommande gång. Å 

andra sidan så var deltagandet i rollspelet första gången för samtliga elever och det är en 

process i sig bara att våga delta och leva sig in i sin roll och vissa elever behöver kanske 

längre tid på sig än andra. Dock blev, i stort sett samtliga elever mer engagerade och aktiva ju 

längre mötet pågick och det blev på så vis ett bättre flyt vilket är positivt. Effekten av 

rollspelet syntes vid det andra enkättillfället då svaren hos de flesta eleverna var mer 

utvecklade och hade andra perspektiv än vid det första tillfället. Genom rollspelet så blir det 

ett konkret lärande där frågor sätts in i ett sammanhang så att eleverna på så vis kan närma sig 

verkligheten (Axelzon, Valentin & Davidsson, 2007). Tack vare det så såg eleverna på 

frågorna vid det andra enkättillfället ur fler perspektiv än enbart sitt eget. 

 

Genomförandet av rollspelet ur min synvinkel gick ganska bra tycker jag. I och med att jag 

själv inte hade vare sig deltagit i eller arrangerat ett rollspel tidigare så tror jag ändå att jag 

vågar ge mig själv ett godkänt. Det har varit mycket jobb med att bland annat arbeta fram det 

material som samtliga delegater använde vid mötet och det hade säkerligen underlättats om 

det hade varit fler personer som delade på arbetsbördan. Jag tror att om rollspelet genomförs 

som en del i den vanliga undervisningen så kan elevgrupperna använda lektionstiden till att 

samla in den information som de tror att de kommer att behöva. Insamlandet av material är en 

del i lärandeprocessen som jag istället gjorde vid detta tillfälle på grund av den knappa tiden. 

Det var bra att jag hade involverat ett par kolleger som deltog som observatörer och förde lite 

anteckningar. Jag hade inte kunnat göra det samtidigt, som jag trodde från början, utan jag 

fick stötta lite och hjälpa till med diskussionen ibland. 

 

Trost (2007) påpekar att relationen mellan upphovsmannen till en enkät och respondenterna är 

av stor betydelse. Skaparen av enkäten ska framstå i så positiv dager som möjligt och 

relationen till, i detta fall, mig ska vara sådan att de litar på mig och känner att de vill vara 

delaktiga i enkätundersökningen. Då jag känner dessa elever sedan tidigare och vi har en god 

relation så var de ett lämpligt val för min studie. 
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De kände att de ville bidra för att jag skulle kunna göra ett bra arbete och det har de också 

gjort utefter bästa individuella förmåga. Hade jag valt en annan grupp elever som jag inte 

kände så väl så hade kanske resultatet blivit annorlunda, inte bara med enkäterna utan även 

rollspelet. Tilliten är en del som jag tror har varit mycket viktig för mitt resultat i rollspelet. 

Utan den så hade eleverna troligtvis inte vågat ta för sig så som de gjorde och de kanske inte 

hade varit lika delaktiga i de diskussioner och argumentationer som ägde rum om de inte hade 

känt sig bekväma med mig i klassrummet och känslan av att jag trodde på att de skulle kunna 

genomföra det. 

 

7.2 Pedagogiska konsekvenser 
 

Jag anser att jag genom min studie har påvisat att rollspel som en lärandesituation är en bra 

metod för elever att tillägna sig kunskap och förståelse kring ett specifikt ämnesområde som i 

detta fall var växthuseffekten. Säljö (2000) menar på att det är genom kommunikation som 

individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter och kommunikation och interaktion mellan 

elever är navet i genomförandet av rollspelet. Då språket är en mekanism för att bildligt 

uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv anser jag att 

rollspelet har uppnått sitt syfte (Säljö, 2000). Genom att ta del av min rapport hoppas jag att 

fler lärare vågar ta steget och börja använda sig av rollspel i sin undervisning oavsett ämne. 

Fördelarna överväger nackdelarna så som att förberedelserna kan ta tid och att själva 

genomförandet kan ta allt från några timmar till en hel dag. Skulle istället större grupper eller 

flera klasser vara involverade så blir det säkerligen fler lärare som kan dela på 

arbetsuppgifterna och då blir genomförandet troligtvis mycket lättare och resultatet visar att 

rollspelet har bidragit till något positivt hos eleverna. De har tillägnat sig mer kunskap och en 

förmåga att se på saken ur flera perspektiv. 

 

7.3 Fortsatta studier 
 

Efter denna studies genomförande känner jag att det hade varit intressant att ta reda på hur 

elevernas undervisning kring växthuseffekten och även andra klimatfrågor har sett ut. Både 

innehållsmässigt och vilka metoder som har använts i undervisningen. Jag är övertygad om att 

om eleverna som deltog i studien nyligen hade arbetat med detta ämnesområde så hade 

resultatet blivit annorlunda. 

 

Något som jag efter denna studies genomförande har börjat funderat på och som jag tycker 

vore både relevant och intressant att ta reda på är hur föräldrarnas inställning till 

växthuseffekten och miljön ser ut. Jag tror att hemmet till en väldigt stor del formar barnens 

attityd gentemot miljön så det vore väldigt intressant och ta reda på om det går att se 

skillnader i elevernas förhållningssätt till miljön beroende på om de kommer från ett hem där 

man värnar om miljön eller inte. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 
 

 
 

 

 

 

1. Medierna informerar oss nästan dagligen om att klimatet på jorden håller på att förändras. 

    Vad är det första Du tänker på när du hör om pågående klimatförändringar? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Hur skulle du beskriva växthuseffekten? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Koldioxid är en växthusgas. Vart tror du all den gasen kommer ifrån?  

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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4. Metangas är även det en växthusgas som påverkar växthuseffekten till det sämre. Varifrån 

    kommer den gasen? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

4a. Hur kommer det sig att mängden metangas i luften ökar så mycket? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

5. Hur skulle du beskriva den förstärkta växthuseffekten? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

6. Har du sett/hört talas om några klimatförändringar i Sverige och i så fall, vad har du då 

    sett/hört talas om? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

7. Har du sett/hört talas om några klimatförändringar i resten av världen och i så fall, vad  

    har du då sett/hört talas om? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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8. Vilka faktorer tror du påverkar växthuseffekten negativt? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

9. Vad kan länderna runt om i världen göra för att minska sina utsläpp av växthusgaser? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

10. På vilket sätt skulle du kunna bidra för att minska konsekvensera av växthuseffekten och 

      hur skulle dessa val i så fall påverka din vardag? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

11. Hur känner du personligen inför framtiden när klimatet håller på att förändras? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 


