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High school students in Kiruna about the global 
warming 
 
What interest and commitment does Kirunas high school students have 
about the global warming?  
 
Katarina Oja 

 

 

Abstract 
 

Since the beginning of the last century the average surface temperature of the earth has 
increased about +1°C. Scientists and IPCC, Intergovernmental panel of climate change, 
agree about the human impact on the climate and the biggest cause is the increased 
emissions of carbon dioxide. The climate change will affect the whole world. In Sweden, the 
biggest impact from climate change will be in the northern part of the country, therefore this 
report focused on Kiruna placed in the north of Sweden. The aim of this study was to get an 
understanding of high school student engagement, interest and acknowledge about the global 
warming. A questionnaire was given to the students with 16 questions with the purpose to 
identify how much they care and have learned about climate change in school, the students in 
this report will graduate in June 2017. The results from the questionnaire were compared 
between men and women. Many national studies, like this one, has been done and it was 
interesting to compare the results with them. This study indicates that the overall knowledge 
about the climate change is rather low among the students, but many of them wants to learn 
more about it.  
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1. Inledning  

 
1.1 Bakgrund 

 
1.1.1 Den globala uppvärmningen 

Klimatet på jordklotet har över tid alltid varit föränderligt men FN:s klimatpanel IPCC, 
Intergovernmental panel of climate change, konstaterar att temperaturökningen sedan 1950-
talet är antropogent påverkad (Naturvårdsverket 2013, s.30-32). Forskarna vid IPCC menar 
att främsta orsaken till den antropogent orsakade klimatförändringen är förbränningen av 
fossilt bränsle vilket ökar mängden växthusgaser i atmosfären, strålningsbalansen i 
atmosfären förändras och leder till ett varmare klimat (Naturvårdsverket 2013, s. 23-26). 
Medeltemperaturen på jordens yta har sedan 1800-talets slut ökat med 1,1°C och året 2016 är 
det tredje året i rad med en global medeltemperatur som utgör värmerekord (NASA 2017). 
Temperaturökningen som följer klimatförändringarna förutspås inte fördela sig jämt över 
jordklotet, en del platser kommer ha en större ökning än andra platser (Naturvårdsverket 
2013, s 35).    
 
Vid klimattoppmötet i Paris december 2015 enas världens länder om att gemensamt 
begränsa den antropogena påverkan som medför en global uppvärmning av klimatet. Ett 
temperaturmål är satt med målsättningen att ökningen av jordens medeltemperatur skall 
begränsas till +2°C (Regeringskansliet 2017). Forskning menar att lösningen för att nå dessa 
mål behöver följa en s.k. ”Global Carbon Law” vilken innebär att koldioxidutsläppen ska 
halveras för varje årtionde, detta är genomförbart om produktion av förnyelsebar energi 
fortsätter som den gör i nuläget (Rockström m.fl. 2017).  
 
1.1.2 Det ekologiska fotavtrycket och Sveriges klimatansvar 

Det ekologiska fotavtrycket mäter hur många jordklot som behövs för att tillgodogöra 

människans konsumtion av förnyelsebara resurser och det globala genomsnittet uppgår till 

1,6 jordklot. Om världens länder skulle konsumera lika mycket av jordens resurser som 

Sverige skulle det krävas 4,2 jordklot för att tillgodose behovet, Sverige placerar sig därför 

bland länderna med störst ekologiskt fotavtryck i världen där mer än hälften beror på 

koldioxidutsläpp (Världsnaturfonden [WWF] 2016). Globalt sett utgör Sveriges utsläpp 

endast till 0,2 % på grund av dess lilla storlek. Med sin tionde plats över länder med bäst BNP 

(bruttonationalprodukt) per invånare är detta ett land med välstånd som har möjlighet att 

hjälpa fattiga länder och föregå med gott exempel genom att minska koldioxidutsläppen 

(Regeringskansliet 2016, Globalis 2017).  

 

Sveriges riksdag har tagit fram 16 miljömål som ska fungera som en struktur för 
miljöarbetets genomförande. Generationsmålet fastställer ändamålet för dessa miljömål och 
hur denna samhällsomvandling skall nås inom en generation (Miljömål.se 2017). Riksdagens 
definition av generationsmålet (Regeringskansliet 2015):  
 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 

 
För att nå dessa mål måste hela samhället engagera sig, även på individnivå (Miljömål.se 

2015).  Idag utgör 16 % av Sveriges koldioxidutsläpp, av privata hushåll och ideella 

organisationer, där bil- och flygresor är den främsta utsläppsorsaken (Statistiska 

centralbyrån [SCB] 2017). Sedan 80-talet har resandet med bil och flyg ökat med 50 % (SOU 

2005: 51) varav majoriteten av bilresorna består av korta sträckor inom tätort, genom att 

välja andra färdsätt på dessa sträckor i form av cykel och kollektivtrafik minskas 

koldioxidutsläppet på individnivå (WWF 2017a). 
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1.1.3 Studier om svenskars intresse och engagemang kring den globala 

klimatförändringen 
Ett flertal studier och rapporter har gjorts om svenskars intresse och engagemang kring den 
globala klimatförändringen (Ds 2005:55, WWF 2013, Carlsson, Hammarberg och Hultin 
2015, WWF 2017b, SOM-institutet 2017a, SOM-institutet 2017b).   
 
I den riksrepresentativa studien utförd av WWF (2013) anser en majoritet, <80 %, av 
studiens deltagare att klimatförändringen är antropogent påverkad vilket överensstämmer 
med IPCCs konstaterande (Naturvårdsverket 2013, s. 32). Sveriges fjärde nationalrapport om 
klimatförändringarna (Ds 2005:55) skriver att mer än hälften av den svenska befolkningens 
liv redan nu påverkas av klimatförändringarna, ett resultat som överensstämmer med WWFs 
studie (2017b).  SOM-institutet (2017b) visar att klimatförändringarna hamnar på plats åtta 
över den viktigaste samhällsfrågan, samtidigt placerar deltagarna mellan 16-79 år denna 
fråga som den tredje viktigaste i WWFs studie (2017b). För deltagare i åldern 16-20 är 
klimatförändringarna den absolut viktigaste samhällsfrågan (WWF 2017b).  
 
Studien från Carlsson, Hammarberg och Hultin (2015) visar att 90 % av befolkningen i 
Sverige anser att landet kommer påverkas av den globala uppvärmningen i framtiden och 
nästan lika stor del anser att samhället måste sätta in åtgärder för att motverka 
klimatförändringarna. Enligt två skilda studier utförda av WWF (2013, 2017b) anser 
majoriteten av deltagarna att politiker och beslutsfattare måste ta ett än större ansvar för 
denna samhällsfråga. Individens ansvar över klimatpåverkan varierar mellan studier, WWF 
(2017b) visar ett resultat där en tredjedel av deltagarna anser att privatpersoner har ett 
ansvar medan mer än tre fjärdedelar är av samma åsikt i studien utförd av Carlsson, 
Hammarberg och Hultin (2015). I Carlsson, Hammarberg och Hultins (2015) studie anser 70 
% att privatpersoner kan påverka klimatförändringarna varav 80 % anser att de är 
klimatmedvetna. Enligt Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringarna (Ds 
2005:55) finns en positiv inställning hos allmänheten för att begränsa växthuseffekten och 
WWFs studie (2017b) visar att 65 % av 16-20 åringarna har ändrat beteenden och försöker 
leva klimatsmart.  
 
Det tycks som att oron, engagemanget och viljan att vidta individuella åtgärder kring 
klimatförändringarna är störst hos befolkningen med gymnasie- och högskoleutbildning, i 
synnerhet kvinnor. Äldre personer tycker sig inte vara lika orolig för de ogynnsamma effekter 
klimatförändringarna kan komma att medföra (Pettersson-Strömbäck, Meister och Sonnek 
2012, Carlsson, Hammarberg och Hultin 2015, SOM-institutet 2016a).   
 
1.1.4 Skolans roll vid kunskapsspridning för ett hållbart samhälle 

Majoriteten av den svenska befolkningen fortsätter studera på gymnasial nivå efter 

grundskolan varav 73,7 % av dem tar ut en gymnasieexamen (Skolverket 2014, Skolverket 

2015). I gymnasieskolan får en stor del av eleverna en fördjupad undervisning om 

klimatfrågan visar Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringarna (Ds 2005:55), 

detta är av stor vikt eftersom de är framtidens beslutsfattare och samhällsaktörer (Degerman 

2016). Citat från förordning om läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144):  

 

”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan 

dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” 
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I Hermans (2016) avhandling framgår vikten av skolans undervisning om klimatförändringar 

genom att sprida kunskaper i ämnet. Lärarna har en viktig roll eftersom de kan påverka 

eleverna genom att sprida engagemang och kunskap om hur de kan agera för att ett hållbart 

samhälle ska ta form. Däremot finns det en del brister i kunskapsspridning över hur eleverna 

faktiskt kan agera för att minska sin klimatpåverkan, fokus ligger främst på faktabaserade 

kunskaper i ämnet (Hermans 2016).      

 
I Sverige kommer klimatförändringarna märkas tydligast i landets norra delar eftersom 

temperaturen förutspås öka mest där. Varmare vintrar, kortare perioder med snö, mer 

nederbörd i form av regn och en tidigare vårsäsong är en del effekter som förutspås för 

Norrbottens klimat (Bredefeldt 2012, s. 7-14). Med detta i åtanke väcks nyfikenheten över 

kunskapen, engagemanget och intresset för den globala uppvärmningen hos framtidens 

beslutsfattare och samhällsutövare i Kiruna, Sveriges nordligaste stad.  

 

1.2 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att utröna Kirunas gymnasieelevers kunskaper, intressen och 

engagemang om den globala uppvärmningen och hur dessa skiljer sig beroende på 

könsidentitet. Studien är gjord bland tredjeårsstudenterna för att få en uppfattning om den 

kunskap i ämnet de har när de lämnar gymnasieskolan.  

 

2. Material och metod 
 
Studien genomfördes med en kvalitativ studie i form av en enkätundersökning där 
målgruppen är tredje årets gymnasieelever i Kiruna. Studien har genomförts på den enda 
kommunala gymnasieskolan Hjalmar Lundbohmsskolan där huvuddelen av stadens 
gymnasieelever går, totalt finns 219 tredjeårselever uppdelat på tolv program med en relativt 
jämn fördelning mellan män och kvinnor (se tabell 1). Enkäten är i pappersform och består 
av 16 frågor där några innehåller följdfrågor (bilaga 1) och den har förmedlats till 
klassföreståndarna efter samråd med rektor Christina Söderberg. Information om 
gymnasieklasserna och antal elever samt könsfördelning har erhållits från gymnasieskolan. 
Klassföreståndarna skulle avsätta tid för ifyllande av enkäten och detta skulle ske inom en 
tiodagarsperiod under april 2017.   
 

3. Resultat  
 
Nedan redovisas resultat av studien, först enkätundersökningens deltagare och sedan 
presenteras resultaten från enkätens frågor i kronologisk ordning.  
 

3.1 Deltagare  
 
Sex av Hjalmar Lundbohmsskolans tolv gymnasieprogram deltog i studien, att sex program 
inte kunde delta beror på att eleverna hade praktik och det pågick även nationella prov varför 
flera klassföreståndare inte kunde avsätta tid för enkäten. På de sex deltagande programmen 
går 107 elever tredje året, vilket utgör 49 % av det totala antalet tredjeårselever. Fördelningen 
mellan män och kvinnor på deltagande programmen är 35 % (43 st.)/ 65 % (70 st.), vilket 
alltså skiljer sig från den jämna fördelningen mellan män och kvinnor bland tredjeårselever 
på skolan. Av de 107 elever på de sex programmen hade 53 elever möjlighet att besvara 
enkäten, detta ger ett deltagande på 24 % av alla elever på gymnasieskolan. Två av deltagande 
program är uppdelade i två delklasser, samhällsvetenskapliga- och estetiska programmet, och 
det var endast hälften av dessa program som deltog i studien. Flest antal besvarade enkäter 
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kommer från elever som går på tekniska-, naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga 
programmet vilka utgör de program med flest antal elever bland deltagande program (Tabell 
1).  
 
Bland deltagarnas könsidentitet är 40 % (21 st.) ”man”, 57 % (30 st.) ”kvinna”, 3 % (2 st.) 
”annan” och 0 % ”icke-binär”. Fördelningen mellan man och kvinna stämmer ungefär 
överens med den faktiska uppdelningen inom deltagande program. Resultatet i studien är 
endast uppdelad i man och kvinna eftersom de andra grupperna är för små.  
 
Tabell 1. Antal elever på varje gymnasieprogram i årskurs tre, uppdelning mellan man och kvinna samt 
enkätsvarens andel i % över gymnasieprogrammen. (*Har ej deltagit i enkätstudien). 

Hjalmar Lundbohmsskolans 
gymnasieprogram 

Totalt antal 
elever på 
programmet  

Totalt antal 
män på 
programmet 

Totalt antal 
kvinnor på 
programmet  

Andel 
besvarade 
enkäter  

Samhällsvetenskapliga 
programmet  

42 10 32 30 % 

Naturvetenskapsprogrammet  18 10 8 23 % 

Teknikprogrammet  14 10 4 21 % 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet  

11 2 9 13 % 

Hotell- och Turismprogrammet  8 2 6 11 % 

Estetiska programmet  14 3 
 

11 2 % 

Bygg- och 
anläggningsprogrammet*  

13 11 2 -  

El- och energiprogrammet*  31 28 3 -  

Ekonomiprogrammet*  20 5 15 -  

Fordons- och 
transportprogrammet*  

8 8 0 -  

Hantverksprogrammet* 7 0 7 -  

Industritekniska programmet*  33 20 13 -  

Summa 219 st. 109 st. 110 st. 100 % 

    
3.2 Frågorna i enkäten 
 
Alla 53 deltagare besvarade på samtliga frågor i enkäten, i bilaga 1 återfinns enkäten 
innehållande alla frågor. Frågorna 10-16 i enkäten är kunskapsfrågor där alla felbesvarade 
svar har klumpats ihop med svaren ”vet ej”. I fråga 13 görs ett undantag där fel svar finns 
med i resultatet eftersom det påvisar en kunskap hos eleverna även om det inte ger rätt svar 
på frågeställningen.  
 
Figur 1 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 1 uppdelat i man och kvinna. 95 
% (20 st.) av männen och 84 % (25 st.) av kvinnorna anser att det är mänsklig påverkan och/ 
eller mänsklig påverkan i kombination med naturliga orsaker. 5 % (1 st.) av männen och 17 % 
(5 st.) av kvinnorna anser att det beror på naturliga orsaker eller vet inte.  
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Svaren på om deltagarna känner oro är fördelat i skalan ett - fem och redovisas i figur 2, 
uppdelat i man och kvinna. Resultaten pekar på en stor spridning i grad av oro. 38 % (8 st.) 
av männen och 27 % (8 st.) av kvinnorna svarar 1 eller 2 i graden av oro inför 
klimatförändringarna. Lika stor andel, 43 % (9 st./ 13 st.), av männen och svarar 4 och 5 över 
oron inför klimatförändringarna.  
 

 
Figur 2. Deltagarnas oro över klimatförändringarna i femgradigskala (fråga 2 i bilaga 1). 

 

Figur 3 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 3 uppdelat i man och kvinna.  
Majoriteten anser att det inte har eller inte vet om de har upplevt att klimatet i Kiruna har 
förändrats, 76 % (16 st.) av männen och 57 % (17 st.) av kvinnorna. 24 % (5 st.) av männen 
och 43 % (13 st.) av kvinnorna har själva upplevt att klimatet i Kiruna har förändrats och på 
följdfrågan ”Hur?” svarar majoriteten att det har blivit varmare temperaturer, ostabilare 
väder och försenade vintrar. 
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Figur 1: Deltagarnas svar över vad de ser som påverkar den främsta anledningen till pågående 
globala uppvärmningen (fråga 1 i bilaga 1).  
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Figur 4 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 4 uppdelat i man och kvinna. 
Majoriteten anser att det inte har eller inte vet om deras kunskaper om den globala 
uppvärmningen är tillräckliga, 66 % (14 st.) av männen och 76 % (23 st.) av kvinnorna. 33 % 
(7 st.) av männen och 23 % (7 st.) av kvinnorna anser att de har tillräckliga kunskaper om den 
globala uppvärmningen.     
 

 

 
 
Svaren på hur deltagarna upplever skolans undervisning om den globala uppvärmningen är 
fördelad i skalan ett - fem och redovisas i figur 5, uppdelat i man och kvinna. 52 % (11 st.) av 
männen och 50 % (15 st.) av kvinnorna svarar 1 och 2 över hur de tycker skolans 
undervisning om den globala uppvärmningen har varit. 24 % (5 st.) av männen och 10 % (3 
st.) av kvinnorna svarar 4 och 5 över hur de tycker att skolans undervisning har varit.     
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Figur 3. Deltagarnas svar om de själva har upplevt att klimatet i Kiruna har 
förändrats (fråga 3 i bilaga 1). 
 

Figur 4. Diagram över huruvida deltagarna upplever sina egna kunskaper om 
den globala uppvärmningen som tillräckliga (fråga 4 i bilaga 1).  
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Figur 5. Deltagarnas uppfattning om hur skolans undervisning beträffande den globala uppvärmningen har varit. 
Svarsalternativen var på en femgradig skala (fråga 5 i bilaga 1). 

 

Figur 6 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 6 uppdelat i man och kvinna. 
Majoriteten anser att privatpersoner i Sverige har ett ansvar för att minska de globala 
klimatförändringarna, 57 % (12 st.) av männen och 77 % (23 st.) av kvinnorna. 43 % (9 st.) av 
männen och 24 % (7 st.) av kvinnorna vet inte eller anser inte att privatpersoner i Sverige har 
ett ansvar.  
   

 

 
 
Figur 7 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 7 uppdelat i man och kvinna. 
Resultatet pekar på en jämn fördelning bland svaren där lika stor andel, 57 % (12 st./ 17 st.) 
av män och kvinnor inte gör/ inte vet om de gör några aktiva val för att minska sin 
klimatpåverkan. Med lika stor andel, 43 % (9st./ 13 st.), anser männen och kvinnorna att de 
själv göra aktiva val för att minska sin klimatpåverkan. Deltagarna som gör aktiva val har 
åtgärder där hälften minskar användning av fossila bränslen, en tredjedel återvinner, en 
femtedel väljer matkonsumtion med mindre klimatpåverkan, en sjättedel minimerar 
energiförbrukningen och en knapp tiondel konsumerar mindre.  
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Figur 6. Deltagarnas åsikt huruvida privatpersoner i Sverige har ett eget ansvar 
för att minska de globala klimatförändringarna (fråga 6 i bilaga 1).  
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Figur 8 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 8 uppdelat i man och kvinna. 
Majoriteten anser att de skulle vilja vara ännu mer aktiva för att minska sin klimatpåverkan, 
57 % (12 st.) av männen och 60 % (18 st.) av kvinnorna. 43 % (9 st.) av männen och 40 % 12 
st.) av kvinnorna svarar att de inte vill/ vet inte om de vill vara mer aktiv för att minska sin 
påverkan på klimatet.  
 

 

 
 
Figur 9 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 9 uppdelat i man och kvinna. 
Majoriteten försöker inte påverka äldre generationer att göra klimatsmarta val, 67 % (14 st.) 
av männen och 63 % (19 st.) av kvinnorna. 33 % (7 st.) av männen och 37 % (11 st.) av 
kvinnorna försöker påverka äldre generationer.   
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Figur 7. Deltagarnas svar om de gör aktiva val för att minska sin klimatpåverkan 
(fråga 7 i bilaga 1). 

Figur 8. Deltagarnas svar om de vill vara mer aktiv för att minska sin 
klimatpåverkan (fråga 8 i bilaga 1). 
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Figur 10 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 10 uppdelat i man och kvinna. 
Absoluta huvuddelen vet inte svaret över hur många grader medeltemperaturen på jorden 
har ökat sedan 1900-talets början, 95 % (20 st.) av männen och 93 % (28 st.) av kvinnorna. 5 
% (1 st.) av männen och 7 % (2 st.) av kvinnorna anger rätt svar. Rätt svar på fråga 10 bedöms 
som 1 °C vilket bekräftas av Nasa (2017) som menar att jordens medeltemperatur har ökat 
med 1,1 °C sedan slutet av 1800-talet. 
 

 

 
 
Figur 11 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 11 uppdelat i man och kvinna. 
Resultatet visar att 33 % (7 st.) av männen och 30 % (9 st.) av kvinnorna inte vet vilken gas 
från människans utsläpp som främst har påverkat den globala uppvärmningen. Majoriteten 
anger rätt svar, 67 % (14 st.) av männen och 70 % (21 st.) av kvinnorna. Rätt svar på fråga 11 
bedöms som koldioxid (CO2) eftersom det frigörs vid förbränning av fossilt bränsle och detta 
påverkar den globala uppvärmningen (Nationalencyklopedin [NE] 2017c).  
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Figur 9. Deltagarnas svar om de försöker 
påverka äldre generationer att göra 
klimatsmarta val (fråga 9 i bilaga 1). 

Figur 10. Deltagarnas svar över hur mycket 
jordens medeltemperatur har ökat sedan 1900-
talets början (fråga 10 i bilaga 1). 



10 
  

 

Figur 11. Deltagarnas svar på frågan om vilken gas  
från människans utsläpp som främst har påverkat den  
globala uppvärmningen (fråga 11 i bilaga 1). 

 
Figur 12 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 12 uppdelat i man och kvinna. 
Resultatet visar att majoriteten, 62 % (13 st.) av männen och 67 % (20 st.) av kvinnorna, inte 
vet på vilket sätt koldioxid påverkar klimatet på jorden. 38 % (8 st.) av männen och 33 % (10 
st.) av kvinnorna anger rätt svar. Förstärkt växthuseffekt och ett varmare klimat bedöms som 
rätt svar på fråga 12 eftersom utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen 
förstärker växthuseffekten som leder till att klimatet på jorden blir varmare (NE 2017b).  
 

 
Figur 12. Deltagarnas svar angående hur koldioxid  
påverkar klimatet på jorden (fråga 12 i bilaga 1). 

 
Figur 13 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 13 uppdelat i man och kvinna. 
Resultatet visar att 33 % (7 st.) av männen och 57 % (17 st.) av kvinnorna inte vet vilken den 
huvudsakliga mänskliga källan till utsläpp av koldioxid är. Bland dessa anger 7 % (2 st.) av 
kvinnorna boskapsuppfödning vilket inte bedöms som rätt eftersom det inte är den 
huvudsakliga källan till utsläpp av koldioxid utan växthusgasen metan, CH4 (NE 2017d).   
 
67 % (14 st.) av männen och 43 % (13 st.) av kvinnorna svarar förbränning av fossilt bränsle 
vilket bedöms som rätt svar på fråga 13 eftersom koldioxid frigörs vid denna process och är 
den huvudsakliga källan till utsläppen av denna gas (NE 2017b).  
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Figur 13. Deltagarnas svar vad den huvudsakliga mänskliga källan till utsläppen av  
koldioxid är (fråga 13 i bilaga 1). 

 

Figur 14 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 14 uppdelat i man och kvinna. 
Resultatet visar att majoriteten, 71 % (15 st.) av männen och 80 % (24 st.) av kvinnorna, inte 
vet i vilken stad det senaste klimatavtalet skrevs. 29 % (6 st.) av männen och 20 % (6 st.) av 
kvinnorna anger rätt svar, det senaste klimatavtalet skrevs i Paris och bedöms som rätt svar 
(Regeringskansliet 2017).  
 

 
Figur 14. Deltagarnas svar i vilken stad det senaste  
klimatavtalet skrevs (fråga 14 i bilaga 1). 

 
Figur 15 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 15 uppdelat i man och kvinna. 
Den absoluta majoriteten, 90 % (19 st.) av männen och 100 % (30 st.) av kvinnorna, vet inte 
svaret över hur många grader klimatavtalet har enats om att medeltemperaturen på jorden 
maximalt får öka till år 2100. 10 % (2 st.) av männen och 0 % av kvinnorna anger rätt svar. 
Under klimatmötet i Paris enades världens länder i klimatavtalet att den globala 
medeltemperaturen maximalt får öka med 2 °C (Regeringskansliet 2017) och bedöms det 
som rätt svar på denna fråga.  
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Figur 15. Deltagarnas svar hur många grader  
medeltemperaturen på jorden maximalt får öka till år 2100  
(fråga 15 i bilaga 1). 

 
Figur 16 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 16 uppdelar i man och kvinna. 
52 % (11 st.) av männen och 57 % (17 st.) av kvinnorna vet inte vad som menas med begreppet 
hållbar utveckling. De som har visat en viss eller god insikt över vad begreppet innebär har 
gett följande svar (oredigerade):   

 
”Att vår utsläppsgas ska vara hållbara långsiktigt.  
Minskade utsläpp av växthusgaser. 
Att utveckla maskiner som inte släpper koldioxid och som är miljövänliga. 
Kretslopp. 
Att man tänker på framtida generationer. 
Utvecklas utan bekostning på miljön. 
Att vi ska försöka få kontrollen över den globala uppvärmningen, så att det 
blir en hållbar utveckling. 
Vi ska sträva efter att släppa ut mindre utsläpp, för att minska vårt avtryck 
på miljön.  
Att utvecklingen som sker ska ske på ett hållbart, för framtiden, sätt. 
Att all energi som vi använder ska ligga i balans med den vi släpper ut. 
Att vi ska skärpa oss och källsortera mera. 
Global utveckling utan påtaglig miljöpåverkan. 
Att det vi utvecklar ska vara hållbart även i framtiden. 
Att utvecklingen av vår jord ska vara hållbar för framtiden. 
Att i och med att samhället utvecklas ska man ersätta gamla omiljövänliga 
industrier m.m. med miljövänliga. 
Att det ska gå bra  
Jorden ska hållas medan vi utvecklar den. 
Att man ska minska på utsläppet och använda klimatsmarta grejer. 
Kan inte svara säkert men kanske menar man att vi ska vara mer 
miljövänliga.  
Att ha en miljö och ett samhälle som kommer att återstå till kommande 
generationer.  
Vi måste värna om de resurser vi har så det inte påverkar framtiden.  
Att det ska gå bra  
Att använda våra resurser på ett sådant sätt att det inte kommer påverka 
kommande generationer på ett negativt sätt”  
 

Alla svar deltagarna har gett bedöms som mer eller mindre rätt. En vanlig definition som 
används är följande, citat från Brundtlandrapporten från 1987 (NE 2017a):  
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”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov”. 

 

 
Figur 16. Deltagarnas svar om de vet vad som menas  
med begreppet hållbar utveckling (fråga 16 i bilaga 1). 

 

4. Diskussion 
 
4.1 Studiens representativitet 

 
I studien deltog en större andel kvinnor än män jämfört med den verkliga fördelningen på 
skolan. Enkätsvaren på studien kan inte betraktas som helt representativ för Kirunas 
tredjeårsgymnasieelever med anledning av det relativt låga deltagandet där bara hälften av 
alla programmen kunde delta samtidigt som fler kvinnor än män deltar i studien, vilket 
skiljer sig från skolans jämna fördelning mellan dessa. Det är noterbart att totalt 11 % av 
deltagarna har valt att svara ”vet ej” på alla frågor i hela enkäten, vilket delvis kan tyda på 
bristande motivation att besvara på frågorna. Allt detta är viktigt att beakta vid tolkning av 
resultatet. För en mer utförlig redogörelse för deltagarna av enkäten, se avsnitt 3.1 Deltagare. 
 
Bland deltagande program är fyra högskoleförberedande och två yrkesprogram (SKOLFS 
2010:14). Högskoleförberedande programmen är överrepresenterade i studien jämfört med 
den verkliga fördelningen över Hjalmar Lundbohmsskolans gymnasieprogram, där fem 
stycken är högskoleförberedande program och sju stycken är yrkesprogram. I förordning om 
examensmål för gymnasieskolans nationella program (SKOLFS 2010:14) framgår det att 
eleverna erhåller varierande kunskaper i de olika ämnena eftersom de olika programmen har 
olika inriktningar, därför kan resultatet i denna studie eventuellt påverkas beroende av 
respondenternas gymnasieutbildning.  
 

4.2 Gymnasieelevernas intresse och engagemang  

 
Denna studie visar att de allra flesta av respondenterna anser att den pågående globala 

uppvärmningen är antropogent påverkad vilket stämmer överens med WWFs (2013) 

nationella studie. Däremot svarar totalt 17 % (5 st.) av kvinnorna att klimatförändringarna 

beror på naturliga orsaker eller att de inte vet, vilket är ett anmärkningsvärt resultat eftersom 

FNs klimatpanel har konstaterat att de pågående klimatförändringarna främst är 

antropogent påverkade trots att klimatet över tid alltid har förändrats av naturliga orsakerr 

(Naturvårdsverket 2013, s. 32).  I Jylhäs avhandling (2016) framgår det att de flesta som 
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förnekar människans klimatpåverkan är av manligt kön vilket också gör detta resultat 

intressant. En förklaring till detta resultat kan vara att en del av dessa 17 % (5 st.) saknar 

intresse och kunskap i ämnet eftersom majoriteten svarade ”vet ej” på varje fråga. Cirka 7 % 

(2 st.) av kvinnorna hade däremot förhållandevis goda kunskaper i enkäten samtidigt som de 

anser att klimatförändringen beror på naturliga orsaker vilket kan tolkas som att de har en 

annan åsikt än FNs klimatpanel.  

 

Oron över klimatförändringarna har en väldigt stor spridning bland Kirunas 

tredjeårsgymnasieelever, där ungefär en tredjedel av männen och kvinnorna svarar ett och 

två på en femgradigskala över oron (1 = inte alls orolig). Enligt Cherry (2011) upplever 

allmänheten en allt större förvirring och därmed en mindre oro kring klimatförändringarna, 

vilket kan bero på att de inte är tillräckligt insatta samtidigt som det finns kunskapsluckor i 

ämnet. Av Kirunas tredjeårsgymnasieelever upplever ungefär en femtedel av kvinnorna och 

en tiondel av männen mycket oro vilket skiljer sig en del från ett flertal nationella studier som 

visar att den svenska befolkningen upplever oro över klimatförändringarna, i synnerhet unga 

vuxna (WWF 2013, WWF 2017a, SOM-institutet 2016a). Att Kirunas gymnasieelevers över 

lag inte är jätteoroliga över klimatförändringarna kan vara eleverna tillgodo, för enligt Ojala 

(2012) kan ungdomar med hög oro kombinerat med en känsla av hopplöshet tendera att bli 

pessimistiska utan handlingskraft. Unga vuxna med hög oro inför klimatförändringarna har 

ett stort behov av att känna sig hoppfulla inför framtiden, då kan oron istället leda till 

motivation att utföra konstruktiva handlingar för klimatet (Ojala 2012).  

 

Merparten av respondenterna bland Kirunas gymnasieelever anser att privatpersoner har ett 

ansvar för att minska klimatpåverkan och ungefär hälften av eleverna anser i dagsläget att de 

gör något för att minska sin klimatpåverkan, samtidigt som mer än hälften av dem har en 

vilja att vara mer aktiv för att minska klimatpåverkan. Detta resultat stämmer överens med 

Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar (Ds 2014: 11, 119) som uppvisar att 

svenska befolkningen är beredd att minska sin klimatpåverkan på individnivå. En knappt 

tredjedel bland respondenterna försöker påverka äldre generationer att göra klimatsmarta 

val, vilket enligt Cherry (2011) är effektivt eftersom elever till stor del kan påverka sina 

föräldrar att göra klimatsmarta val.      

 

Dubbelt så många kvinnor anser att de upplevt att klimatet har förändrats, vilket motsvarar 
liknande nationella studier (Ds 2005:55, 2017b). Även om resultatet överensstämmer med 
andra studiers resultat måste deltagarnas förhållandevis unga ålder (~18-19 år) beaktas och 
dess förmåga att bedöma en skillnad i klimatet eftersom det behövs mätserier över lång tid 
för att kunna konstatera att en klimatförändring har skett (Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut [SMHI] 2015). Degerman (2016) menar att det inte är ovanligt att 
ungdomar inte vet vad det är för skillnad på klimat och väder, vilket är viktigt att beakta vid 
tolkning av deltagarnas svar.   
 

I denna studie syns ett medelstort intresse och engagemang om den globala uppvärmningen 

utan märkbar skillnad mellan könsidentitet. Enligt Carlsson, Hammarberg och Hultin (2015) 

är gymnasieelever och kvinnor en klimatmedveten grupp jämfört med andra, en slutsats de 

gjort eftersom de även riktar in sig på deltagare i andra åldersgrupper. En liknande slutsats 

kan inte göras om Kirunas gymnasieelever eftersom det inte finns andra grupper att jämföras 

med.  

 

4.3 Gymnasieelevernas kunskap och skolans roll i kunskapsförmedlingen  

 
Resultatet från denna studie visar att Kirunas tredjeårsgymnasieelever har bristande 

kunskaper om den globala uppvärmningen, endast en elev har rätt på samtliga 
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kunskapsfrågor (fråga 10-16 bilaga 1). Det är anmärkningsvärt att mer än hälften inte vet vad 

hållbar utveckling innebär med tanke på att det står att de ska lära sig om det enligt 

förordningen om läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144). Det måste däremot 

beaktas att frågan om vad hållbar utveckling är placerad sist i enkäten vilket kan påverka 

resultatet ifall deltagarna upplever trötthet efter de 15 frågor som besvarats dessförinnan. 

Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar det ekologiska, ekonomiska och sociala 

perspektivet (NE 2016a) vilket innebär att det är en omfattande definition och kan upplevas 

som en svår, alternativt tung, fråga att svara på i en enkät. I en rapport från 

Naturskyddsföreningen (2014) framgår att de rätta förutsättningarna saknas för att Sveriges 

skolor ska kunna nå läroplanen om hållbar utveckling, det behövs ekonomiska resurser och 

en vilja från politiker på såväl kommunal och statlig nivå för att undervisningen inom ämnet 

ska kunna ske med framgång. 

 

I fråga 12 ska respondenterna besvara hur koldioxid påverkar klimatet på jorden, där en 
förstärkt växthuseffekt är svaret som efterfrågas. Vid resultatsammanställning framgick det 
att frågan inte var tillräckligt specifik och därför fick de respondenter som svarade att 
koldioxid gör klimatet varmare rätt på denna fråga. Två tredjedelar av respondenterna vet 
inte hur koldioxid påverkar klimatet, bland dessa svarar 17 % (9 st.) felaktigt att ozonlagret 
förtunnas av koldioxid vilket leder till en global uppvärmning. Det är vanligt förekommande 
att ungdomar inte vet skillnaden och tror att klimatförändringarna och ozonlagrets 
förtunning är synonymt med varandra (Degerman 2016), i Hermans (2016) avhandling pekar 
resultatet på att även lärare kan ha svårt att skilja dessa begrepp ifrån varandra.  
  

Enligt Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringarna (Ds 2005:55) tycks 

kunskapen vara god hos den svenska befolkningen när det handlar om växthuseffekten och 

hur denna process förstärks. Samtidigt menar Degerman (2016) att svenska niondeklassare 

har bättre kunskap än jämngamla finlandssvenska elever gällande klimatförändringen som är 

ett delämne inom naturvetenskap. När Degerman (2016) har analyserat resultaten av 2012 

års undersökning från PISA, Programme for International Student Assessment, visar det sig 

att svenska elever presterar sämre än finländska. Av de svenska eleverna kommer 22 % inte 

upp till en grundläggande kunskapsnivå inom naturvetenskap. Skolverkets (2016a) rapport 

från 2015 års PISA-undersökningen visar att svenska elever presterar på OECD-

genomsnittsnivå inom ämnet naturkunskap där svenska 15-åringar presterar lika bra i testet 

oavsett kön. Detta skiljer sig en aning från medelsnittet hos OECD-länderna där pojkar i 

regel presterar bättre i naturkunskap. Det måste beaktas att naturkunskap är ett ämne som 

täcker ett stort område, därför är resultat från PISA undersökningar endast en fingervisning 

om elevernas kunskap och förståelse om klimatförändringarna. Däremot tycks kunskaperna 

vara bristande hos respondenterna som går tredjeåret på Hjalmar Lundbohmsskolan baserat 

på resultaten från enkätundersökningen.  
 

Eleverna ger en väldig spridning på svaret om skolans undervisning har varit bra om den 

globala uppvärmningen, där merparten svarat två och tre på en femgradigskala, där fem är 

”Mycket bra”. Detta resultat tolkas som att eleverna hade velat lära sig mer i skolan. Eftersom 

Sverige har skolplikt genom hela grundskolan (Skolverket 2016b) har grundskolan en viktig 

roll i samhället där den når ut till alla, oberoende av social och ekonomisk tillhörighet. 

Hermans (2016) menar att undervisningen om klimatförändringarna med fördel kan vara 

gränsöverskridande mellan olika ämnen för att ge en undervisning som skapar en 

helhetsbild. Detta kan leda till att förståelsen och viljan till att agera för minskad 

klimatpåverkan ökar. Dessutom får redan miljöintresserade föräldrar en stor del av sin 

kunskap om klimatförändringarna från deras barns läroböcker (Cherry 2011), vilket bevisar 

skolans viktiga roll och dess förmåga att påverka hela samhället. Enligt Hermans (2016) kan 
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elever bli mer intresserade för miljöfrågor såsom klimatförändringar om de känner 

uppskattning och intresse för naturen.   
 

4.4 Slutsats 

 
Studien indikerar på att Kirunas tredjeårsgymnasieelever intresse och engagemanget för den 

globala uppvärmningen är relativt stort och förenligt med resultat från liknande nationella 

studier. Deras kunskap, intresse och engagemang i frågan tycks inte skilja sig nämnvärt åt 

oavsett könsidentitet. Det är däremot anmärkningsvärt att eleverna har bristande kunskaper 

om den globala uppvärmningen och att många av dem anser att de inte lärt sig tillräckligt om 

ämnet i skolan. Resultatet pekar på att Skolverket kan behöva öka resurserna för att 

kunskapskraven kring hållbar utveckling skall uppfyllas.  

 
Studiens resultat kan inte helt betraktas som representativt för Kirunas 
tredjeårsgymnasieelever på grund av det låga deltagandet. Ett annorlunda upplägg vid 
utförandet av studien hade kunnat användas. Enkäten hade till exempel kunnat delas ut 
genom personligt besök under mentorstiden eftersom lärare tycks ha hög arbetsbelastning 
(Lärarförbundet 2017) alternativt skulle lärarna fått mer tid för att dela ut enkäterna. 
Anledningen till att enkätundersökningen inte genomfördes på detta vis beror på tidsbrist på 
grund av skolledighet, röda dagar i kalendern samt påsklov. Dessutom är det viktigt att 
frågorna i enkätundersökningar är välformulerade och inte ger utrymme för tolkning eller 
förvirring, detta måste beaktas och kan till viss del gett felaktiga resultat i denna studie. 
 

4.5 Fortsatta studier 

 
Med fördel kan en fortsatt studie av samma slag utföras i alla kommuner för att få ett 

representativt resultat som kan mynna ut i en sammanställning över hela rikets 

tredjeårsgymnasieelevers kunskap, intresse och engagemang kring den globala 

uppvärmningen. Ett sådant resultat kan slutligen resultera i en handlingsplan hur 

undervisningen kan utformas och engagera framtidens generationer om den globala 

uppvärmningen.   
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6. Bilaga 
 

 

6.1 Bilaga 1. Enkät om den globala uppvärmningen  

 

Enkät om den globala uppvärmningen 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Vad identifierar du dig som? 
 Kvinna      Man       Icke-binär      Annan 
 

Vilket gymnasieprogram går du på?  
 

Svar:_________________________________________________________________ 

 
1. Vilken är din personliga åsikt om vad som främst påverkar den pågående globala 

uppvärmningen?  

 Naturliga orsaker      Mänsklig påverkan      Vet ej  
 

2. Hur orolig känner du dig inför den klimatförändring vi står inför?  
                                                                                                         

Hej,  

 

Mitt namn är Katarina Oja. Jag studerar högskoleprogrammet i Naturguidning vid Umeå universitet 

som bedrivs i Kiruna. Just nu genomför jag mitt examensarbete som handlar om gymnasielevers 

kunskap, intresse och engagemang om den globala uppvärmningen.    

 

Den pågående klimatförändringen är en hjärtefråga för mig och jag är nyfiken på just dina tankar 

och kunskaper om detta eftersom du och dina jämnåriga är den ”nya generationen”.  

 

Jag är därför oerhört tacksam om att du vill medverka i denna enkät som vänder sig till alla som går 

tredje året på gymnasiet i Kiruna. Självklart kommer alla dina svar vara anonyma. 

 

   Katarina Oja    
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Inte alls               2                            3                           4                          5 Mycket  

3. Har du själv upplevt att klimatet i Kiruna har förändrats?  
 Ja     Nej     Vet ej  
 

Om ”Ja” på fråga 3, hur?  
 
Svar:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Tycker du dina kunskaper om den globala uppvärmningen är tillräckliga?  
 Ja     Nej     Vet ej  

 
5. Hur tycker du skolans undervisning om den globala uppvärmningen har varit? 

                                                                                                         
1 Mycket dålig       2                            3                          4                          5 Mycket bra 

 
6. Tycker du att vi som privatpersoner i Sverige har ett ansvar för att minska de globala 

klimatförändringarna?   
 Ja     Nej     Vet ej  

 
7. Gör du själv några aktiva val för att minska din klimatpåverkan?  

 Ja     Nej     Vet ej   

 
Om ”Ja” på fråga 7, vilka? 

 
Svar:______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
8. Skulle du vilja vara ännu mer aktiv för att minska din klimatpåverkan?  

 Ja     Nej     Vet ej  
 

9. Försöker du påverka äldre generationer att göra klimatsmarta val?  
 Ja      Nej  

 
10. Ungefär hur många grader har medeltemperaturen på jorden ökat sedan 1900-talets 

början?  
 

Svar:______________________________________________________________ 
 Vet ej  

 

11. Vilken gas från människans utsläpp har främst påverkat den globala 
uppvärmningen?   

 
Svar:______________________________________________________________ 
 Vet ej  

 

12. På vilket sätt påverkar denna gas klimatet på jorden?   
 

Svar:______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________           
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 Vet ej 

13. Vad är den huvudsakliga mänskliga källan till utsläppen av denna gas? 
 
Svar:______________________________________________________________ 
 Vet ej  

 

14. I vilken stad skrevs det senaste klimatavtalet där de flesta av världens länder enades 
om ett mål för att begränsa den globala uppvärmningen?  
 
Svar:______________________________________________________________ 
 Vet ej  

15. Hur många grader enades man om i detta avtal att medeltemperaturen på jorden 
maximalt får öka till år 2100?   
 
Svar:______________________________________________________________ 
 Vet ej  

 
 

16. Vad menas med begreppet hållbar utveckling som ofta används i samhällsdebatten?  
 

Svar:______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________  
 Vet ej  

 
 
 
 
 

 

Tack för din medverkan! 
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