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Abstract 

The purpose of this survey has been to find out what the pupils know about sustainable 

development, foremost recycling. 

   The survey has been done in a second grade class where I conducted interviews with twelve 

pupils, seven boys and five girls. The method of the interviews was done according to Kvale. 

    The results of the interviews revealed that only one pupil knew the purpose with recycling. 

Two more had guesses but didn’t know for sure and the remaining nine pupils didn’t have any 

ideas of what recycling meant. 

   To conclude this means that the pupils need basic knowledge about recycling and 

sustainable development to accomplish the course plans that pupils have to achieve in the end 

of the fifth school year.  

Keywords: recycling, second grade pupils, survey, sustainable development 

 

Sammanfattning 

Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på vad elever har för kunskaper om 

hållbar utveckling, då främst inom ämnet återvinning. 

   Undersökningen har genomförts i en klass 2 med sjutton elever, där fem elever inte ville 

eller kunde vara med, har jag intervjuat resterande tolv elever av vilka sju pojkar och fem 

flickor. Intervjuinsamlingen, kvalitativ forskningsintervju, har skett enligt Kvale. 

   I resultaten av intervjuerna framkom att endast en elev visste helt och hållet vad återvinning 

betyder. Ytterligare två hade gissningar men visste inte riktigt och resterande nio elever hade 

ingen kunskap om vad återvinning är. 

 Undersökningen visar att eleverna behöver få grundläggande kunskap inom området för att 

klara de kunskapsmål som läroplanerna inom de naturorienterade ämnena för årskurs fem 

omfattar. 

Nyckelord: elever i årskurs två, hållbar utveckling, undersökning, återvinning 
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1. Inledning 

Jag har läst kursen ”Naturkunskap i vardagen” som min inriktning och där togs ämnet 

miljöfrågor upp endast några få gånger. Först på senare år miljöproblemen fått sitt stora 

genombrott i medierna. Den amerikanske politikern och före detta vice presidenten Al Gore 

gav ut en film som handlar om global miljöförstöring. En stor svensk kvällstidning hade en 

pågående kampanj under hela hösten om klimatförändringar. Sveriges television visade också 

en serie i fyra delar om miljöproblem och hållbar utveckling. Med dagens massmediala 

fokusering och stora intresse för just dessa frågor om miljöproblem och hållbar utveckling har 

jag valt att skriva min uppsats om det. Jag vill undersöka vad barn i skolan vet om hållbar 

utveckling. 

   Detta världsliga problem borde tas upp mer i skolan därför att man genom hela sitt liv måste 

vara rädd om miljön, det räcker inte med att börja bry sig i vuxen ålder.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att få en inblick i elevers sätt att tänka när det gäller hållbar utveckling. 

Samtidigt fördjupas mina kunskaper i ämnet vilket är en viktig erfarenhet inför kommande 

undervisning i ämnet.  Att värna om miljön är ett globalt problem, jag vill genom mina 

intervjuer undersöka om eleverna i skolan förstår att man måste vara rädd om den miljö vi 

har, att det bara finns en jord. Grunden till att jag valt elever i årskurs två är att det är i 

lågstadieåldern jag kommer att undervisa i mitt yrkesverksamma liv. 

 

1.2 Bakgrund 

1983 beordrade FN:s generalförsamling att en kommission skulle starta en omfattande 

utredning för att undersöka vad som låg till grunden för den snabbt tillväxande miljökrisen. 

För ändamålet etablerades ”The World Commission on Environment and Development” 

(WCED), med sekretariat i Genève. Ledaren utsågs till den dåvarande norske statsministern 

Gro Harlem-Bruntland. Resultatet av utredningen blev rapporten Our Common Future(1987) 

som även utkom på svenska, då under titeln Vår gemensamma framtid, (1988). Bruntland-

rapportens centrala begrepp är ”hållbar utveckling”, vilket är en översättning av det engelska 

ordet ”sustainable development”. På svenska finns ingen enkel och passande översättning av 

verbet ”sustain”, då det också har en innebörd av att ”uppehålla, underhålla och uthärda” 

(Abrahamsson, 2001) 
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     Enligt Primack (2002) är definitionen av hållbar utveckling, som gjordes av the World 

Commission on Environment and Development: ”hållbar utveckling är utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att begränsa kommande generationers möjligheter till 

utveckling.” (Primack 2002:19) 

     1992 samlades representanter från 178 länder, då inkluderat både regeringsöverhuvuden 

och representanter för olika miljöorganisationer samt ledare inom Förenta Nationerna (FN), i 

Rio De Janeiro. Syftet med den tolv dagar långa konferensen var att diskutera möjligheterna 

att kombinera ökat skydd för miljön med mer effektiv ekonomisk utveckling i fattiga länder. 

Konferensen ökade medvetenheten om de allvarliga miljökriser som fanns genom att sätta 

ämnet mitt i världens blickfång. Toppmötet länkade även samman skydd av miljön och 

behovet av att rikare länder skulle hjälpa fattigare länder, så kallade utvecklingsländer, 

ekonomiskt. Rikare och mer utvecklade länder i världen har resurserna att både skydda miljön 

och sörja för sin befolkning, medan för fattiga länder är användningen av naturresurser ofta en 

nödvändig förutsättning för att höja den ekonomiska levnadsstandarden hos dess befolkning. 

På toppmötet i Rio De Janeiro kom de välutvecklade länderna tillsammans överens om att de 

skulle hjälpa utvecklingsländerna att bevara den globala miljön och den biologiska 

mångfalden. De centrala delarna under mötet var att alla var villiga att arbeta tillsammans mot 

långsiktiga mål, som UNCED.s (United Nations Conference of Environment and 

Development) generalsekreterare Maurice F. Strong uttryckte det efteråt: ”Toppmötet är slut, 

men det här är bara början. Det vi kommer överens om här är våra första steg på en ny väg 

mot en gemensam framtid. Resultaten av den här konferensen kommer att vila på 

trovärdigheten och effektiviteten hos dess uppföljningar” (Primack, 2002) 

   Enligt Hållbarhetsrådet består ”Hållbar utveckling” av tre av varandra beroende delar: 

1. Miljömässig/ekologisk hållbarhet  

Miljömässig/ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 

ekosystemens produktionsförmåga och att minska människan påverkan på naturen och 

människans hälsa till vad de tål (www.kth.se). 

2. Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 

grundläggande mänskliga behov uppfylls (www.kth.se). 

3. Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång 

sikt (www.kth.se). 
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Ofta adderas även en fjärde dimension till de tidigare tre, nämligen kulturell hållbarhet. En 

hållbar utveckling innebär at skapa ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och 

sammanhållning förenas i god miljö. Ett samhälle formas inom ramen för vad miljön och 

människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser 

(www.hallbarhetsradet.se). 

Hållbar utveckling tolkas på många olika sätt, ofta beroende på var i världen man befinner sig. 

Många menar att i fattiga länder måste människor först få tak över huvudet innan man kan 

börja tala om miljöfrågor. De betonar alltså vikten av den sociala hållbarheten medan många 

andra betonar vikten av att den ekonomiska hållbarheten skall gå först 

(www.hallbarhetsradet.se). 

   Abrahamsson med flera har i sin bok Humanekologi (2001) valt att översätta sustainable 

development till ”bärkraftig utveckling” och menar då att man med det uttrycket är uthållig 

över tiden, såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt. Vidare menar författarna att ”vad som 

uppfattas som bärkraftigt beror på betraktarens perspektiv- inifrån systemet eller utifrån eller 

genom politiskt färgade glasögon”.(2001:217) De skriver också att ”en uppskattning av 

bärkraften måste ses ur en arts (t.ex. människans) perspektiv i relation till ett speciellt område 

och en speciell tidsrymd” (2001:217). För att överleva måste arten under en tid t.ex. vinter 

eller torrperiod hitta andra sätt att skaffa sig föda för att överleva. Detta gör man genom att 

lagra eller genom att transportera födan från andra platser. I Sverige sker detta hela tiden. Vi 

importerar bland annat tropiska frukter och fryser ner bär under vår sommartid. Den här 

strategin är vanlig bland djuren, de vandrar mellan olika betesområden och fåglarna som 

flyttar söderut på vintern, i dessa fall menar Abrahamsson med flera i boken Humanekologi, 

(2001) att djuren flyttar sig istället för resursen/födan. Författarna menar då att det djuren 

försöker göra är att skapa en bärkraftig försörjning och med det menas att hitta en balans i 

utnyttjandet av ett områdes tillgångar så att de kan utnyttjas optimalt på lång sikt. Den 

växande populationen kommer då efter en tid att anpassa sig till en nivå strax under det som 

Abrahamsson med flera (2001) kallar ”bärkraftsnivån”. Miljömotståndet består av klimat och 

konkurrerande arter eller grupper. Abrahamson med flera (2001) anser då att om populationen 

inte ökar uppträder en outnyttjad reserv. Utrymmet utnyttjas oftast, när det gäller människor 

är det oftast vi själva som har höjt områdenas bärkraftsnivå. Det gör vi på olika sätt, ett 

exempel är att man kan bygga dammar för att lagra vatten för risodling och leda vattnet 

genom långa kanalsystem. Tillsammans blir detta en kombination av lagring och transport, 

alltså en tidsmässig och rumslig utvidgning av bärkraften. (Abrahamsson med flera 2001) 
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  ”Många forskare och opartiska bedömare menar att vi nu har ett litet antal årtionden på oss 

att skapa en Hållbar utveckling, med allt vad detta innebär. God teknik finns redan idag och 

på de flesta områden, inom jordbruk, skogsbruk, industri och energiförsörjning. Det handlar 

även om mänskliga vanor i konsumtion och transporter.” (Abrahamsson m.fl. 2001:30) 

Forskarna menar att om inte samhället och de enskilda individerna medvetet riktar in sig på 

förändringar kommer sådana att inträda i alla fall förr eller senare. Ju längre det dröjer desto 

smärtsammare kommer omställningen att bli (Abrahamsson med flera 2001) ”Utvecklingen 

måste troligtvis ske så att det globala systemet, med alla sina nätverk av informationsteknik, 

ekonomisk, administrativ och politisk karaktär, både bevarar sin funktion och stabilitet 

samtidigt som den utvecklas.” (Abrahamsson m.fl. 2001:30). Detta är en stor uppgift men 

nödvändig uppgift för oss människor. (Abrahamsson med flera 2001) 

   Andra forskare, enligt Abrahamsson med flera (2001), anser att vi endast har en generation 

på oss att styra utvecklingen in på en annan väg än den vi är på idag.  

1.2.1 Vad säger läroplanen och kursplanen? 

I kursplanen för de naturorienterade ämnena står det att läsa: 

”Syftet med utbildning i de naturorienterade ämnena är att göra naturvetenskapens resultat 

och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar 

utveckling och utveckla omsorg om natur och människan.”(Skolverket 2006). 

   Mål att sträva mot för de naturorienterade ämnena 

Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterade ämnena sträva efter att eleven: 

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten: 

”-utvecklar insikten att naturvetenskap är en specifik mänsklig verksamhet tillhörande vårt 

kulturarv. 

– utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen. 

– utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande.” (Skolverket 2006). 

   De naturorienterade ämnenas karaktär och uppbyggnad. 

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

människa, kunskap om naturvetenskaplig verksamhet samt förmåga att använda sig av dessa 

kunskaper för att ta ställning i värdefrågor, exempelvis miljö- och hälsofrågor.” (Skolverket 

2006). 

 

Kunskapens användning: 

”Många ställer idag krav på naturvetenskapligt kunnande hos var och en, inte minst när det 

gäller miljö- och hälsofrågor. Med sådana frågor kontinuerligt belysta i undervisningen 



 8                                                                                                                                           
 

skapas en möjlighet för eleven att utveckla en förmåga att använda naturvetenskapligt 

kunnande som argument vid ställningstaganden. Därmed berör utbildningen eleverna både 

som individer och som samhällsmedborgare.” (Skolverket 2006). 

   ”Ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till såväl sin egen som andras argumentation, 

samt lyhördhet och respekt för andras resonemang och ställningstaganden, är viktiga 

riktmärken för en demokrati och utgör centrala principer också för samtal och diskussioner 

inom naturvetenskapen. Centralt är synsättet att naturvetenskaplig kunskap är en konstruktion 

och att den kan utgöra argument för värderande ställningstaganden, beslut och åtgärder. 

Centralt är också att utbildningen lyfter fram ett brett spektrum av argument, t.ex. etiska, 

estetiska, kulturella och ekonomiska, som har relevans i diskussioner exempelvis om 

människans sätt att leva tillsammans och använda naturen.” (Skolverket 2006).  

  Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Beträffande kunskapens användning: 

”- ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar till 

resursbevarande. 

– ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas upp 

med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper.” (Skolverket 2006). 

I kursplanen för biologi kan man under rubriken ämnets syfte och roll i utbildningen vidare 

läsa: 

”Utbildningen i biologi syftar också till att göra kunskaper och erfarenheter användbara för att 

främja omsorgen om och respekten för naturen och medmänniskorna”. (Skolverket 2006). 

 

1.3 Avgränsningar 

Då hållbar utveckling är ett stort område med många byggstenar har jag valt att koncentrera 

mig på pappers- och glasåtervinning. Med den här avgränsningen hoppas jag att genom mina 

frågor kan få barnen att förstå att vi faktiskt slösar på naturen genom att vi är dåliga på att 

återvinna. Genom att återvinna kan vi ta av ett kretslopp som redan finns istället för att slösa 

på nya resurser, I min litteraturgenomgång kommer jag att inrikta mig på området hållbar 

utveckling i stort, där kommer jag inte att ta upp mina elevers tankar kring återvinning. 

1.4 Frågeställningar: 
1. Vad betyder återvinning? 

2. Var slänger ni papper och glas hemma? 

3. Varför finns återvinning? 
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4. Varför ska man återvinna? 

 

2. Metod 

Jag har intervjuat ett antal barn i en årskurs två, åtta år gamla, på en mindre ort i Värmland.           

Frågorna handlar om pappers- och glasåtervinning. Under intervjun valde jag att inte använda 

mig av några böcker eller bilder då jag ville få reda på vad de kunde innan intervjun, kunskap 

de fått med sig hemifrån.  

 

2.1 Urval 

Jag har genomfört mina intervjuer i en årskurs två. Intervjun var frivillig och tolv barn vill 

ställa upp, av dem var fem flickor och sju pojkar. Eleverna har inte haft någon undervisning i 

ämnet i skolan. Jag har tidigare haft VFU i klassen så de känner igen mig sedan förut. 

   Jag började med att en vecka innan intervjuerna skicka ut ett brev till elevernas föräldrar 

och vårdnadshavare. Av etiska skäl skall man innan man intervjuar barn under femton år 

skicka hem ett brev till föräldrar eller målsmän, för godkännande innan intervjuerna kan 

genomföras (se bilaga). Alla sjutton barn i klassen fick tillstånd av sina vårdnadshavare men 

av dem var det fem som inte ville eller kunde ställa upp.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

Jag har genomfört min kvalitativa intervjuinsamling enligt Kvale (1997) med eleverna för att 

få svar på mina frågeställningar. Jag valde kvalitativ intervju därför att jag ville ha personlig 

kontakt med barnen. Intervjuerna genomfördes i ett rum på skolan som eleverna känner till 

och brukar vistas i. Jag spelade in intervjuerna med hjälp av en diktafon. Under intervjuerna 

avbröt jag aldrig eleverna utan de fick hela tiden tala tills de var färdiga innan jag ställde nästa 

fråga. Beroende på detta har vi kommit in på många sidospår och jag har emellanåt fått ställa 

andra frågor för att komma tillbaka till den riktiga frågan. På grund av detta har jag både lagt 

till och tagit bort vissa följdfrågor under intervjuns gång. 

   Frågorna som ställdes var: Var slänger ni papper och glas hemma? Vad betyder 

återvinning? Varför finns återvinning? Varför ska man återvinna? 
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2.3 Procedur 

Jag bestämde mig tidigt för att göra elevintervjuer, då jag tror att det skulle hjälpa mig att 

närmare förstå elevernas tankegångar. Ofta under kvalitativa intervjuer kan de muntligt 

förklara vad de menar och tror lättare än i en enkätundersökning.  

   Jag började mitt arbete med att skriva ett brev till föräldrarna för att få deras godkännande 

för intervjuer med deras barn (se bilaga). I brevet beskrev jag kort om mig själv samt att jag 

skulle intervjua eleverna om hållbar utveckling, dock skrev jag inte ned mina frågor då jag var 

rädd att föräldrarna skulle börja prata med sina barn om vad de skulle svara. Eftersom jag 

sedan tidigare är bekant för föräldrarna var det ingen som sade nej till att jag skulle få 

intervjua deras barn. När jag var i skolan för att dela ut brevet till barnen talade jag om vad 

jag skulle intervjua dem om, att det var frivilligt och att det inte fanns några svar som var rätt 

eller fel, att det var deras tankar jag ville veta mer om. När det var klart satte jag mig ner och 

arbetade fram ett syfte för mitt arbete.  

   Intervjuerna ägde rum under en dag vecka 46, då jag sammanlagt intervjuade tolv barn. 

Varje gång jag startade en intervju talade jag återigen om att det inte fanns några svar som var 

rätt eller fel utan att det var deras tankar jag vill höra. Jag spelade in eleverna med hjälp av en 

diktafon. När intervjuerna var avslutade lade jag in dem på min dator, för att senare skriva ned 

dem. När jag under intervjuerna fått svar på frågorna tackade jag eleven och frågade om de 

undrade över något. Sedan gick vi tillsammans tillbaka till klassrummet där jag tog med mig 

en ny elev. När jag hade intervjuat alla frivilliga elever frågade jag om det var någon som 

hade kommit på några frågor de vill ställa till mig. Till sist tackade jag för deras hjälp och 

talade om för dem att de hade varit duktiga och snälla som hjälpt mig i mitt arbete. 

Intervjuerna varierade i tid mellan 5 och 15 minuter. 

 

2.4 Databearbetning och tillförlitlighet 

Efter avslutade intervjuer skrev jag ned svaren från diktafonen. Jag lyssnade igenom 

intervjuerna flertalet gånger för att vara säker på att jag fått med allt, sedan raderades filerna 

från min dator. Barnen har blivit numrerade från ett till tolv. Då många elever svarat att de 

inte vet får man ta det i beräkningen vid analys, eftersom de inte haft någon undervisning i 

ämnet. Intervjuerna genomfördes i ett, både för elever och intervjuare, välbekant rum under 

en förmiddag. Anledningen till att alla intervjuer genomfördes på samma dag var för att 

förhindra att eleverna pratade med varandra om vad intervjun handlade om och deras svar. 

Intervjuerna genomfördes dessutom under lektionstid för att minimera risken för prat mellan 
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elever. Varken föräldrar eller elever fick i förväg reda på vad intervjun skulle handla om, 

endast att det skulle vara inom området hållbar utveckling. Även detta var för att förhindra att 

föräldrar eller eleverna skulle lära varandra inom ämnet, eftersom jag vid intervjutillfället 

svarade på elevernas frågor. Jag tycker inte att diktafonen påverkade eleverna under intervjun 

då de var avslappnade hela tiden. För att undvika feltolkningar har intervjuerna överförts till 

skrivna dokument, detta för att minimera eventuella misstolkningar av svar.  

 

 

 

3. Resultat 

Här nedan redovisas de resultat jag nått fram till baserade på enskilda intervjuer med tolv 

åttaåriga elever i årskurs två. 

 

3.1 Vad betyder återvinning? 
Endast en av tolv elever kunde ge ett någorlunda bra svar till vad återvinning betyder. 

Här följer ett citat ur den intervjun: 

 I: Vad betyder återvinning? 

E3: När man lämnar tillbaka saker så att de kan göra nya. Som de gör med pantburkarna. 

I: Vilka är ”de”?  

E3: Gubbarna som jobbar på tippen och som tömmer containrar. 

Två elever vågar gissa och kommer ganska nära sanningen, resterande nio elever svarar att det 

inte vet eller att de inte kan svara på från. De två som gissade gav liknande förklaringar (som 

varandra), då med exemplet att man pantar burkar och får pengar, och att de sedan kommer 

tillbaka som nya. 

 

3.2 Var slänger ni papper och glas hemma? 

De allra flesta eleverna svarade på den här frågan att de slänger pappret i papperskorgen, 

varpå jag ställde följdfrågan: var tar det vägen efter papperskorgen? På den frågan svarade de 

”soptippen” och de menade sedan att där tar vägen slut, efter soptippen finns det inte mer. 

Medan många hade ett svar till var pappret tar vägen hemma hos dem var det nästan ingen av 

dem som kunde relatera till var glas tar vägen. En elev svarade att i familjen sparade de allt 

papper i en säck tills den var full och när säcken var full gick man ut i skogen och eldade upp 
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allt papper. Glas svarade eleven att ”de åker någonstans och slänger det i en container”.  En av 

eleverna svarade att dennes familj slängde (de) nog aldrig papper för det hade eleven aldrig 

sett, inte heller glas. Om det så vore att de slängde papper och glas, trodde eleven att de gjorde 

det efter läggdags eftersom eleven aldrig sett någon slänga papper eller glas hemma.  

Samma elev som tidigare visste vad återvinning betyder är den enda i klassen vars familj 

återvinner både papper och glas. 

E3: vi samlar i olika påsar eller kartonger i garaget tills det blir mycket hemma hos mamma, då 

åker vi till containrarna och sorterar så att det hamnar i rätt container. Hos pappa gör vi också så 

fast där sparar vi i garderoben. 

 

3.3 Varför finns återvinning? 

E3: För att man inte ska behöva slösa på nytt material och bara göra nya grejor hela tiden.  

En annan elev trodde att återvinning fanns  

E4: För att barn ska lära sig. 

 och ytterligare en: 

 E2: För att man ska slänga sakerna. 

  I: Varför är det bra att slänga sakerna då? 

 E2: vet inte. 

 E9. Det finns för att det inte ska bli så skräpigt.  

  I: Var ska det inte bli skräpigt? 

 E9: Hos oss.  

Den sista eleven jag intervjuar svarar 

E12: för att få nytt papper.  

Några elever har delvis förstått varför återvinning finns men det finns fortfarande mycket kvar 

att prata med dem om för att öka deras förståelse.  

 

3.4 Varför skall man återvinna? 

Här är resultaten ganska lika den första frågan, nio elever har svarat att de inte vet, två elever 

har gissningar och endast en har gett ett svar. På den här frågan har eleven tänkt på 

återvinning av gamla bilar,  

E:(…) bilar kan man återvinna på en skrot när de är gamla och ingen vill ha dem 

mer då kan de gå till nya bilar”.  

I: Kan hela gamla bilar bli till nya bilar menar du? 

E: Nej bara vissa delar. 

I: Vad händer med de delar som inte går att återvinna igen då? 
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 E: De tar de hand om på skroten så att de inte ligger i naturen och förstör. 

Eleven förklarar för mig att ”man kan bygga mycket mera grejor om man både återvinner och 

bygger nytt samtidigt, för då slänger man inte bara bort det som har blivit använt en gång. Då 

får man mer saker att välja på”. 

 

  

4. Diskussion 
Med den här uppsatsen ville jag undersöka vad eleverna i dagens skola har för kunskaper 

kring miljöfrågor och hållbar utveckling. Eftersom hållbar utveckling är ett stort område 

avgränsade jag mitt arbete kring återvinning av papper och glas. Det jag då ville få reda på var 

om de förstått att vi hela tiden befinner oss i ett kretslopp, och att istället för att hela tiden ta 

av nya resurser kan man återanvända och på så sätt inte slösa på naturens resurser. 

   Efter några intervjuer när ingen vet någonting har man redan börjat ge upp hoppet om att 

någon elev skulle veta vad jag intervjuade dem om. Då kom följande elev och mitt hopp 

började sakta tändas, eleven svarade följande på min fråga Varför finns återvinning? 

”För att man inte ska behöva slösa på nytt material och göra nya grejor hela 

tiden.” 

Det var detta jag ville få fram med min uppsats, elevers kunskap om kretslopp. Att istället för 

att behöva, som eleven uttrycker det, ”slösa” på våra resurser. 

   I boken ”Humanekologi” av Abrahamsson med flera kan man läsa: ”Många forskare och 

opartiska bedömare menar att vi nu har ett litet antal årtionden på oss att skapa en Hållbar 

utveckling, med allt vad detta innebär. God teknik finns redan idag och på de flesta områden, 

inom jordbruk, skogsbruk, industri och energiförsörjning. Det handlar även om mänskliga 

vanor i konsumtion och transporter.” (2001:30)  

Om vi endast har ett litet antal årtionden på oss att skapa en hållbar utveckling för att kunna 

överleva, varför är det ingen som utbildar våra barn i dagens skola? 

   Enligt min mening är det skrämmande att endast en av tolv elever som den här 

undersökningen omfattar vet vad återvinning är, ytterligare två har dock gissningar men de 

vet inte säkert vad det är. Hur skall vi då kunna hinna med att rädda kommande generationer 

när nästkommande generation inte ens återvinner hemma?  

   Skolan som jag varit och gjort min intervju på har ingen annan återvinning än backar för 

papper som står i klassrummen men de gapar tomma eftersom eleverna inte vet vad de ska 

slänga i dem. De slänger istället pappret i den vanliga skräpkorgen vilket betyder att det inte 

kommer att kunna återvinnas. Lärarna i klassrummen är de enda som slänger pappret i 
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återvinningen och jag tror att det beror på att de är de enda som vet vad som händer med 

pappret när det slängs där, i just den backen. 

   Många av eleverna som jag intervjuade tror att vägen för allt som slutligen kommer till eller 

slängs på tippen tar slut där, att det inte finns mer att göra med dem. Det här är en uppfattning 

vi måste ta ifrån dem och istället plantera förståelsen att om vi återvinner kan vi istället 

överleva längre. Kommande generationers möjligheter kanske ge dem en chans att överleva 

eftersom vi, tidigare generationer, inte tagit slut på de resurser som skulle räcka i flera hundra, 

kanske till och med tusen år. 

   Enligt läroplanerna i naturorienterade ämnen skall eleverna i slutet av det femte skolåret 

kunna: 

”- ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar till 

resursbevarande.” (Utbildningsdepartementet 1998)  

Om eleverna inte får med sig det från början av sin skolgång, kanske till och med hemifrån 

redan från tidig ålder, blir det inte svårare och svårare att lära dem återvinna? De har kunnat 

slänga skräpet i soporna förut, varför skulle vara någon skillnad bara för att de lärt sig vad 

återvinning är? Om man istället rotar det från tidigt ålder sitter det i ryggraden och det blir en 

naturlig handling i deras vardag att återvinna. 

Sammanfattningsvis har arbetet varit intressant med tanke på att så få elever visste vad 

återvinning var för något. Jag är faktiskt förvånad över att inte fler återvinner hemma, och om 

de gör återvinner är de i alla fall inte medvetna om det. Ännu mer förvånad är jag över att 

eleverna knappt visste vad det var. Detta bevisar kanske forskarnas (Abrahamsson med flera 

2001) farhågor över att vi endast har några få årtionden på oss till bättring. Eleverna är vår 

framtid, om de inte börjar med att skapa medvetenhet i den här åldern när ska den komma? 

Man kan inte skjuta allt på andra lärare eller framtiden. 

   Att jämföra mina resultat med tidigare forskning har varit svårt då jag inte hittat någon 

forskning som gått att jämföra mot mina resultat, inom detta område. Detta gör att min 

undersökning kanske kan stå till förfogande för framtida forskning inom ämnet istället. 
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Bilaga  

Brev till föräldrar 

 

 Hej! 7/11- 2006 

Minns ni mig? Jag träffade de flesta under föräldramötet då jag hade 

praktik i era barns klass. 

Nu har tiden kommit då jag ska skriva mitt examensarbete. Då skulle 

jag vilja intervjua era barn om deras tankar kring hållbar utveckling, 

dvs. att vi inte får leva över jordens tillgångar så att våra barn och 

barnbarn också ska kunna leva här. 

För att få intervjua barn under 15 år krävs målsmans underskrift. Jag 

vill påpeka att inga av barnens namn, foto eller annat utpekande 

kommer att finnas med i det slutliga arbetet, bara barnens tankar. 

Om du/ni har några frågor angående mitt arbete får ni gärna kontakta 

mig, 

Hem: 0563-126 60 eller 

Mobil: 073-680 96 31 

Klipp här 

            JA, mitt barn får intervjuas.                     NEJ, mitt barn får inte intervjuas. 

 

Barnets namn:_______________________________________ 

Målsmansunderskrift:_________________________________ 

    


