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Abstrakt
Denna studie fokuserar på samband mellan elevers kulturella tillhörighet och framtidssyn. I 
bakgrunden beskrivs lärande för hållbar utveckling, kulturbegrepp, lärande- och 
forskningsteorier. Studien genomfördes bland elever i årskurserna 4-6 vid två olika skolor; en 
liten byskola och en ”normalstor” skola i staden.  Eleverna fick till uppgift att rita bilder av 
hur de tänker sig framtiden om 30 år. Därefter genomfördes intervjuer där eleverna med 
bilderna som utgångspunkt fick berätta mer om sina framtidstankar. Datamaterialet 
analyserades med inspiration av en fenomenologisk forskningsansats. Resultatet visar att när 
dessa elever uttrycker sina tankar om framtiden görs det inom fyra olika teman: Finansiell 
framtid och livskvalitet, miljöförändringar, utveckling och intressen. Elevernas kulturella 
tillhörighet återspeglas i deras tankar om framtiden. Samma kultur som idag omger dem finns 
med i den framtid som de beskriver. 

Nyckelord:  Kulturell  tillhörighet,  framtidssyn,  hållbar  utveckling,  fenomenologi, 
sociokulturell lärandeteori



Förord
Vi vill börja med att tacka varandra för ett mycket gott samarbete och för alla befriande skratt. 
För att vi inspirerat varandra att leta vidare, där vi trott att vi inte kan komma längre. Vi vill 
också tacka vår handledare Gunnar Jonsson som lugnt och säkert lotsat oss igenom denna 
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egen verksamhet.

Våra familjer får också ett tack för att de stod ut med alla bokhögar som legat överallt och för 
att de helhjärtat, även i sömnen, stöttat oss.
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Inledning

Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are 
entitled to a healthy and productive life in harmony with nature. (Riodeklarationen 
1992)

Skolan står inför en viktig uppgift: FN har proklamerat år 2005-2014 till ett decennium för 
utbildning för hållbar utveckling. Som blivande lärare är det därmed en självklarhet att vårt 
kommande arbete genomsyras av perspektivet hållbar utveckling. 

I  media  och  samhällsdebatten  framställs  vår  framtid  som  osäker.  Larmrapporter  om 
miljöproblem duggar tätt. Lärande för hållbar utveckling handlar om att utbilda människor så 
att de tillägnar sig kunskaper och handlingskraft som behövs för att ta itu med en framtid som 
vi egentligen inte vet så mycket om.  Lärande kan handla om att utveckla fakta, förståelse, 
färdighet  och  förtrogenhet.  Allt  lärande  måste  utgå  ifrån  den  lärandes  förförståelse. 
Kirkegaard uttrycker sig på följande vis:

Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna honom där 
han är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon 
kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han 
gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det 
inte att jag kan och vet mycket mer. Sören Kirkegaard, Dansk Filosof 1813-1855

Hur vi förstår något beror bland annat av vem vi är, den kultur vi tillhör, de erfarenheter vi har 
samt de framtidsdrömmar vi hyser (Jonsson, 2007).  Elever i skolan bär med sig en mängd 
olika erfarenheter. De tillhör kulturer som i viss mån påverkar deras sätt att tänka och vara. 
Som  lärare  i  skolan  skall  vi  i  vår  undervisning  utgå  från  elevernas  erfarenheter  och 
förförståelse.  Vi kan inte förutsätta att alla elever har samma erfarenheter eller syn på sin 
värld. Det kan också skilja sig gentemot lärare eller de vuxna människornas syn. Genom att 
synliggöra  elevers  olika  sätt  att  tänka  om  framtiden  kan  vi  förhoppningsvis  iscensätta 
undervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla förmåga att ta ställning, kritiskt granska 
och handla på ett för framtiden gynnsamt sätt. Det blir därmed viktigt att skapa förståelse för 
hur samband mellan elevers kultur och framtidssyn kan se ut. Det är möjligt att tänka sig att 
elever som tillhör olika kontexter, till exempel en liten byskola och en stadsskola, har olika 
tankar om framtiden. Detta är en av de frågor som vi vill försöka utröna genom detta arbete 
som vi skapat helt och hållet tillsammans. Vi har inte haft någon speciell ansvarsfördelning 
och båda har läst samtlig litteratur och markerat intressanta stycken vi sedan diskuterat kring. 
Intervjuerna genomförde  vi  var  och en för  sig,  men på samma skola  vid samma tillfälle, 
eftersom vi hade så många elever att intervjua. Våra intervju frågor var desamma och vi gick 
igenom varje intervju gemensamt efteråt.
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Syfte
Syftet  med  denna  studie  är  att  beskriva  och  förstå  eventuella  samband  mellan  elevernas 
kulturella tillhörighet och deras syn på framtiden.

Forskningsfrågorna lyder:

(1) Hur beskriver elever vid en byskola och elever vid en stadsskola sin framtid?

(2)  Hur  kommer  elevernas  nuvarande  kulturella  identitet  till  uttryck  då  de  beskriver 
framtiden?
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Bakgrund

Hållbar utveckling

Enligt SOU 2004:104 började man runt om i världen redan på 1960-talet intressera sig för 
miljöfrågor.  En  bakomliggande  orsak  var  Rachel  Carsons  bok  Tyst  Vår (1969).  I  denna 
beskrev hon detaljerat vad som kunde hända med både människor och natur om alla däggdjur 
och fåglar försvann från jorden till följd av användningen av olika miljögifter som exempelvis 
DDT och PCB. Kanske,  tack  vare  Carsons  bok,  har  vi  i  viss  mån kommit  till  rätta  med 
miljöproblemen som är förorsakade av just dessa gifter.

Det  stora  genombrottet  för  miljöfrågorna  kom på  FN-konferensen,  Miljö-  och  säkerhet  i 
Stockholm 1972 (SOU 2004:104). Denna konferens resulterade i ett handlingsprogram och en 
politisk deklaration.  FN startade  sitt  miljöprogram och det  internationella  samarbetet  kom 
igång på allvar. 

1983 tillsatte FN en grupp som skulle analysera de viktigaste miljö- och utvecklingsfrågorna. 
Gruppen fick namnet The World Commission for Environment and Development, men kom 
att kallas Bruntlandkommissionen då Norges före detta statsminister, Gro Harlem Bruntland, 
ledde densamma. Gruppen publicerade 1987 en rapport med namnet ”Our Common Future”, 
även  kallad  Bruntlandrapporten  (WCED,  1987).  I  rapporten  betonas  särskilt 
generationsperspektivet.  ”Sustainable  development  meets  the needs  of  the present  without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987, s.43). 
I rapporten klargjordes att i hållbar utveckling finns ett tydligt samband mellan rättvise- och 
miljö-  och utvecklingsfrågor.  Det  innebär  att  det  handlar  om ekonomi,  miljö  och  sociala 
faktorer. Begreppet hållbar utveckling kan därmed sägas ha fått sitt internationella genomslag 
genom Bruntlandrapporten.

FN anordnade en konferens i Rio de Janeiro 1992, ofta kallad Riokonferensen. Vid denna 
konferens konstaterades behovet av utbildning och där diskuterades kring utbildning för miljö 
och utveckling. Under denna konferens antogs ett antal handlingsprogram, däribland Agenda 
21. Kapitel 36 i Agenda 21 handlar uteslutande om utbildningsfrågor och slår fast att alla 
människor i världen oavsett politisk, etisk eller kulturell tillhörighet skall utbildas för hållbar 
utveckling. 

Som ett resultat av de överenskommelser som träffades i Rio gick Sverige med i ett regionalt 
samarbete  mellan  elva  länder  i  Östersjöregionen.  Inom  ramen  för  detta  utvecklades  ett 
utbildningsprogram med  namnet  Baltic  21E.  I  denna överenskommelse  som antogs  2002, 
även kallad Hagadeklarationen, står bland annat följande:

Mål  för  skolan  (förskolan  och  det  offentliga  skolväsendet).  Alla  elever  ska  ha 
kompetens, värderingar och färdigheter för att kunna vara aktiva, demokratiska och 
ansvarsfulla medborgare för att kunna fatta egna beslut liksom för att kunna delta i 
beslut inom olika nivåer i samhället för att skapa ett hållbart samhälle (Baltic 21E 
rapporten, 2002, s. 2)

År 2005 utlyste UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
åren 2005-2014 till dekaden för utbildning för hållbar utveckling ”United Nations Decade of 
Education for Sustainable development” (UNESCO, 2005).  Från denna satsning finns nu en 
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halvtidsrapport, Review of Contests an Structures for Education for Sustainable Development,  
2009 (UNESCO, 2009). I denna rapport framgår att utbildningsinsatser nu har kommit igång i 
de flesta  av världens  länder.  Det  konstateras  dock att  vissa  länder  brister  i  satsningen på 
utbildning  i  de  tidigare  skolåren.  Utbildningen  i  sig  går  nu  mot  en  helhetssyn  och  blir 
därigenom  ämnesövergripande.  Många  medlemsländer  stödjer  införandet  av  hållbar 
utveckling i den formella utbildningen och detta innebär bland annat att det pågår arbete för 
att ändra i läroplaner där det exempelvis ska tryckas på vikten av forskning.

Undervisning för hållbar utveckling

/…/ children are competent, active agents in their own lives. They are affected by, 
and capable of, engaging with complex environmental and social issues. (Ottosson 
& Samuelsson, 2009, s. 25) 

En av de viktigaste ståndpunkterna inom lärande för hållbar utveckling är att det inte är ett 
eget  ämne  utan  ”ett  perspektiv  som ska  genomsyra  hela  undervisningen,  ett  synsätt  som 
hjälper läraren att välja stoff och metod” (Öhman, 2004, s.8). Vidare menar Öhman (2004) att 
det inte finns några direkta riktlinjer eller någon specifik didaktik för ämnet. Han konstaterar 
att det är viktigt att ta hänsyn till bland annat elevers kulturella och sociala förutsättningar.

Sandahl  (2006)  framhäver  att  utbildning  är  nödvändigt  för  att  kunna möta  den  utmaning 
världen  nu  står  inför  och  att  det  därför  ställs  andra  krav  på  kunskap  och  lärande. 
”Utbildningen kan inte stanna vid att ge kunskaper om tillståndet i världen. Den måste också 
underlätta för individen att känna engagemang och vilja påverka i en hållbar riktning, lokalt 
och globalt.” (Sandahl, 2006, s. 53) Det innebär att människor bör gå från ord till handling, att 
människan har ”vilja, mod och lust att handla för hållbar utveckling” (Almers, 2009, s. 35). 
Ett kärnbegrepp inom hållbar utveckling är därmed handlingskompetens.

Sandell,  Öhman och Östman (2003)  skriver  att  synen på miljöundervisningen har  ändrats 
under åren. Beroende på rådande utbildningstradition skiljer sig synsätten åt.  Faktabaserad 
undervisning var dominerande från 60-talet och en bit in på 70-talet. Det fanns då en stark tro 
på  att  vetenskapen  skulle  lösa  miljöproblem,  främst  då  de  naturvetenskapliga  experterna. 
Naturen  utvärderades  utifrån  den  nytta  den  hade  för  människan.  Undervisningens  fokus 
baserades på grundläggande ämneskunskaper och fakta, främst på det lokala planet. Eleverna 
förväntades sedan göra ett ställningstagande och agera därefter. Läraren var oftast den som 
förmedlade kunskapen. Under 1980-talet övergick undervisningen till att bli normerande. En 
orsak till detta kan vara den då rådande samhällsdebatten som bland annat handlade om vi i 
Sverige  skulle  ha  kärnkraft  eller  inte  (ibid).  Miljöproblematiken  blev  en  värdefråga  och 
betraktades som en konflikt mellan människan och naturen. Konflikten skulle lösas genom att 
människorna  engagerade  sig.  Här  förutsattes  att  eleven  själv  sökte  fakta  och  planerade 
undervisningen tillsammans med läraren. Det viktigaste målet var att eleven skulle göra ett 
ställningstagande baserat på vetenskapliga grunder, eleven var i centrum och undervisningen 
grundades på dennes intresse och behov (ibid).

I  spåren  efter  Rio konferensen  1992 och med hjälp med  handlinsprogrammet  Agenda 21 
förändras åter  synen på miljöproblematiken  (Sandell  et  al.,2003).  Från och med nu anses 
miljöfrågor  handla  om  samhällsutvecklingen  och  blir  därmed  en  politiskt  fråga. 
”Miljöbegreppet är därför till stor del ersatt av begreppet hållbar utveckling, som definieras 
som såväl ekologisk som ekonomisk och social  hållbarhet”  (Sandell  et  al.,  2003, s.  137). 
Eleverna  skall  nu  själva  ansvara  för  planering  av  lektioner  och  kunskapsinhämtningen. 
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Läraren får en mer handledande roll (Sandell et al., 2003). Ett mål med undervisningen är att 
eleverna ska kunna delta i demokratiska samtal gällande samspel mellan de lokala och globala 
problemen.  Tematiken  innefattar  även  förhållandet  mellan  dåtid,  nutid  och  framtid. 
Faktakunskaper anses fortfarande viktiga och är en grund för att  förstå problematiken.  En 
viktig del av undervisningen är att  förutom det rent vetenskapliga aspekterna även belysa 
moraliska och estetiska aspekter. Skolan har en viktig roll i en demokratisk utveckling för ett 
gott samhälle i framtiden.

Ett  lärande för  hållbar  utveckling karakteriseras  av demokratiska arbetsmetoder 
och processinriktade förhållningssätt där de lärande är delaktiga och har ett reellt 
inflytande.  Det  innebär:  demokratiska  arbetssätt,  kritiska  förhållningssätt, 
ämnesövergripande  samarbeten  och  en  mångfald  av  pedagogiska  metoder. 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007)

Även Almers  (2009) framhäver  att  det  ska vara ett  grundläggande mål  att  undervisning i 
hållbar utveckling bedrivs som ett bildningsideal mot ett processmål och inte ett medel i sig. 
Uppgiften är inte att förändra någons syn utan att inse att barns utveckling till självständigt 
tänkande  individer  är  en  process  som  inte  alltid  har  tydlig  början  eller  tydligt  slut.   I 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 står det att ”Utbildning och fostran är i 
djupare mening en fråga om att  överföra och utveckla  ett  kulturarv – värden,  traditioner, 
språk, kunskaper – från en generation till nästa” (Skolverket, 1994, s. 5).

Skollagen
Hållbar utveckling som begrepp förekommer inte i skollagen. Dock kan begreppets innebörd 
utläsas bland annat när det beskrivs hur lärare ska utforma verksamheten.
”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde  och  respekt  för  vår  gemensamma  miljö.”  Detta  är  även  den  så  kallade 
portalparagrafen som hela skollagen vilar på (Skollagen).

Läroplanen, Lpo94
Lpo94 lyfter fram hållbar utveckling. Under rubriken Skolans grundläggande värden står att: 
”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i  samhällslivet  genom att  ge sitt  bästa i  ansvarig frihet.”  (Skolverket,  1994, s.3) Av 
läroplanen framgår också att skolan ska utgå från elevernas bakgrund för att kunna underlätta 
för elevernas  fortsatta  lärande.  Undervisningen ska inte  bara förmedla  kunskap utan skall 
bedrivas under demokratiska arbetsformer. Meningen är att eleverna ska utveckla förmåga till 
eget ansvar för att de ska kunna delta aktivt i samhällslivet.

Beträffande  miljöfrågor  står  det  i  Lpo94  att  eleverna  ska  ges  möjlighet  att  genom  ett 
miljöperspektiv kunna ta ansvar för sin egen påverkansbara miljö. De ska även skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt gentemot både övergripande och globala miljöfrågor. Det är viktigt 
att  undervisningen  poängterar  hur  samhällets  funktioner  och  människans  levnads-  och 
arbetssätt  kan  anpassas  för  att  främja  hållbar  utveckling. Vidare  anges  också  i  Lpo94 att 
eleverna  ska  kunna  se  den  egna  verkligheten  i  ett  större  sammanhang  och  för  att  skapa 
internationell  solidaritet  är  det  viktigt  att  undervisningen har ett  internationellt  perspektiv. 
Detta förutsätter  att  eleverna först utvecklat  förståelse  för den kulturella  mångfalden inom 
landet.
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Tidigare forskning
Det finns tidigare forskning som visar på samband mellan människors kulturella tillhörighet, 
erfarenheter  och  framtidssyn  se  tillexempel  i  Jonsson  (2007).  Jonsson,  Alerby  och  Sarri 
(2010) genomförde en liknande studie som vår. De beskrev hur elever vid en sameskola i 
Norrbotten  tänkte  om framtiden.   De använde  sig  av  bilder  som eleverna  fick  göra  som 
underlag  till  intervjuer  de  senare  genomförde  med  eleverna.   I  den  studien  fann  de  att 
elevernas kulturella tillhörighet syntes tydligt i både bilder och intervjuer. Exempelvis hade de 
flesta med något av sina kulturella kännetecken, som renar, samiska symboler och typiska hus 
i form av kåtor. De kunde identifiera tre olika teman som återkom i både bilder och intervjuer. 
Dessa var utan inbördes ordning: 1) finansiell framtid, 2) relationer till familj och natur och 3) 
miljöförändringar. 

Alerby (1998) har utforskat barns och ungdomars tänkande kring miljö. Genom att analysera 
bilder som barn och ungdomar gjorde om ”miljö” beskrev hon tänkandet. Alerby  fann bland 
annat att många barn har lättare att beskriva miljöproblem då det handlar om någon annan än 
dem själva. 

Psykologen och forskaren Maria Ojala (2008) skrev i en doktorsavhandling om elevers tankar 
kring det globala miljöhotet. Hon fann att det fanns de som hyste oro för miljöförändringar 
och då kände sig maktlösa och saknade framtidstro. Det fanns också de som var oroliga men 
ändå  visade  en  starkt  tro  på  framtiden  och  var  hoppfulla  och  såg  möjligheter.  Hennes 
forskning försökte ge svar på hur detta kunde komma sig. Hon fann att oron för framtiden kan 
vara något bra som leder till att människor blir mer villiga att bryta gamla vanor och ta till sig 
ny information. Ojala (ibid) påvisar också att unga idag hämtar information från bland annat 
internet, TV, tidningar och skola.

Hicks och Holden (2007) har intresserat sig för barns och ungdomars framtidsvisioner. De 
kom fram till att även små barn har många och tydliga idéer om framtiden. De fann bland 
annat att barn oroar sig för; miljöproblem, krig, fattigdom och ökade orättvisor i samhället. 
De efterlyste forskning som handlar om hur ålder, kön och kultur påverkar framtidsvisioner.

Teoretiska utgångspunkter

Sociokulturell inriktning inom lärandeteori
Lev  Vygotskij  (1896-1934)  är  en  av  frontfigurerna  som  står  bakom  den  sociokulturella 
inriktningen inom lärandeforskning.  Vygotskilj  menade att  människor  är  både kultur-  och 
biologiska varelser då människan utvecklas både socialt och biologiskt (Säljö 2005). Även om 
barn lever i olika delar av världen och under olika kulturella förutsättningar utvecklas de lika 
under  den  biologiska  utvecklingsfasen  som  Vygotskij  talar  om.  Tack  vare  att  barnet 
kommunicerar  med  sin  omgivning  utvecklas  också  sociokulturella  faktorer.  Barnets 
utveckling och lärande är beroende av den miljö som barnet växer upp i (Claesson 2002). 
Vygotskij menar också att språket är mycket viktigt för lärandet och att det är ”genom att 
delta i ett sammanhang, vara i en kontext, som lärandet äger rum.”(Claesson, 2002, s.29). Den 
amerikanska utvecklingspsykologen Katherine Nelson (Säljö, 2005) uttrycker att när barnet 
börjar använda språket mer, får kulturen större betydelse för utveckling och lärande än den 
rent biologiska kunskapsutvecklingen. Vygotskij menar att utveckling och lärande inte är en 
fråga  om  biologiska  mognadsprocesser.  Istället  är  det  genom  att  interagera  med  andra 
människor som barn lär sig. 
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Även Dysthe (2003) poängterar att det är samarbete och interaktion som är helt avgörande för 
lärandet  och  att  det  därför  är  viktigt  att  kunna  delta  i  praktisk  aktivitet  där  grupper  av 
människor samarbetar inom kulturella gemenskaper. Det som skapar motivation hos eleven, 
är  samhällets  och  kulturens  förväntningar  på  barnet.  Barnets  vilja  att  lära  beror  på  hur 
meningsfullt barnet upplever situationen. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är språk och 
kommunikativa processer en förutsättning för barnet och människans lärande och utveckling

Det är genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra som barnet får 
del av kunskaper och färdigheter ända från sin tidigaste barndom och lär sig vad 
som är intressant och värdefullt i kulturen. Oerhört många mänskliga verksamheter 
är både kommunikativa och fysiska. De många lekar och spel som barn lär sig 
består  av både fysiska  element  och regler,  och behärskandet  av båda sker  ofta 
genom en kombination av språklig och praktisk interaktion. En väsentlig aspekt av 
sociokulturell inlärningsteori är att de här två sidorna hos lärandet betraktas som 
mycket nära förbundna (Dysthe, 2003, s. 48).

Dahlberg och Åsén (2005) ger exempel på att kommunikation kan ske på många olika sätt. 
Här anges exempelvis  bildspråk,  drama,  musik,  matematik,  tal  och skrift  som exempel på 
olika uttrycksformer. Genom dessa får eleven tillgång till hela sin person och i och med det en 
stark tilltro till sin egen förmåga.

Fenomenologi
Enligt NE är fenomenologi läran om det som visar sig för medvetandet. Ordet fenomenologi 
består av två delar,  ordet  fenomen  och den grekiska efterleden  logi,  som betyder  lära och 
vetenskap som i sin tur kommer av ordet logos, som betyder ord.  

Ordet fenomenologi har enligt  Bengtsson (1998) funnits inom både vetenskap och filosofi 
sedan 1762 då Johann Heinrich Lambert införde det som namn på läran om det skenbara i 
motsats till läran om det sanna. Husserl (2001) kom med en ny inriktning vilket innebar att 
det  inte var en motsats  till  det  absolut sanna utan fenomenologins uppgift  var att  ”gå till 
sakerna själva” (Husserl, 1998, s. 6) genom att studera fenomenens essens och göra dem full 
rättvisa så som det erfars i sin komplexitet och mångfald. Husserl använde begreppet livsvärld 
i den meningen att det är där människor lever tillsammans och kommunicerar sinsemellan. 
Det  vill  säga  en  social  värld  där  människan  både  skapar  föremål  och  organiserar  livet. 
Livsvärlden är dessutom en historisk sådan där varje bruksföremål visar på sin skapare och 
uppkomst. Husserl (1998) påpekar att det finns hinder på vägen, förutfattade meningar som 
hindrar oss från att  se  det som är verkligt. Fenomenologi handlar inte om att fastställa vad 
någonting är, utan det handlar om att beskriva det som visar sig (Husserl 2001).

En vidareutveckling av Husserls livsvärld kom från Martin Heidegger som i sitt verk Varat  
och tiden (1993) myntade termen vara-i-världen. Vare sig forskare är filosofiskt reflekterande 
eller empiriskt undersökande med utgångspunkt i livsvärlden så anser Heidegger (ibid) att 
denne också själv är i den, vilket innebär att det är omöjligt att ställa sig själv utanför denna 
livsvärld. 

Ännu en version av denna livsvärld står Maurice Merleau-Ponty för som är inspirerad av både 
Husserl  och  Heidegger  (Bengtsson,  2005).  Merlaeu-Ponty  kallar  livsvärlden  för  vara-till-
världen. Han anser att det inte är möjligt att gå bakom livsvärldens realitet, istället betonar han 
kluvenheten mellan kulturen och naturen. Detta syns tydligt i Merleau-Pontys förklaring av 
subjektsbegreppet som karaktäriseras av såväl existens som handling och som dessutom är 
kroppslig. 
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Som levd kropp är människan ursprungligt inkastad i naturen. Denna natur, som 
inga villkor får identifieras med naturalismens abstrakta natur, är emellertid inte 
enbart en natur som visar sig utanför mig själv, utan hela min innersta existens är 
uppburen  av  en  anonym  natur.  Av  den  anledningen  kan  människan  i  sin  till-
världen-varo så att  säga uppleva miljöföroreningar inpå den egna bara kroppen 
(Bengtsson, 2001, s. 92).

Bengtsson (2001)  framhäver  att  den världen  alla  människor  lever  i  aldrig  enbart  är  natur 
eftersom det inte uteslutande handlar om en fysisk värld. Människorna är även omgivna av 
exempelvis  vägar,  fabriker  med  mera  och  dessa objekt  kan ses  som kulturobjekt  som då 
övergår till att vara ett resultat av mänskigt handlande vilket i sin tur lämnar spår i naturen.

Kultur
Ordet kultur kommer från latinets cultu´ra som betyder bearbetning odling och bildning (NE). 

Enligt  Dahl  (2004)  används  ordet  kultur  som en  beskrivning  av helt  skilda  begrepp som 
organisationskultur likväl som konst och kultur, men att de har en gemensam grund: 

 /../  culture is an abstract entity which involves a number of usually man-made, 
collective  and  shared  artefacts,  behavioural  patterns,  values  or  other  concepts 
which  taken  together  form the  culture  as  a  whole.  For  example,  people  in  an 
organisation are said to “share the organisational culture” – yet, at the same time, 
they define the organisational culture. (Dahl, 2004, s. 1)

Stensmo (1994) säger att människan är både natur och kultur. Den delen av människan som 
står  för  de  biologiska  förutsättningarna  utgör  naturen  och  det  är  människans  förmåga  att 
registrera och lagra erfarenheter från en situation och tillämpa dem i andra situationer som gör 
människan  till  en  kulturvarelse.  ”Frågor  om  människan  som  kulturvarelse  är  centrala  i 
pedagogiken” (Stensmo,  1994, s.  9)  Han menar  vidare att  för att  kunna förstå  en speciell 
individs  sinnelag  krävs  en  kunskap  om  dennas  sociala  och  historiska  sammanhang,  då 
individen präglas av den kontext som hon lever i. ”Ur denna kontext lär hon det som kommer 
att prägla henne som människa” (Stensmo, 1994, s. 11).

Bauman (2007) har en kultursyn som härstammar från det begrepp som Stephen Bertman 
myntat  ”nykultur”  och som visar att  betydelsen av konsumtion i samhället  har förändrats. 
Bauman (ibid) visar på att  företagen riktar  sig till  barnen och att  det  genom den rådande 
kulturen fostras till konsumtionsmänniskor. Han menar att konsumtionen leder till slöseri och 
överflöd.

Persson (2000) visar att oavsett om man tar ställning till de olika debatter som gör gällande att 
vi  lever  i  informations-,  mångkulturella,  mediakulturella-,  det  postindustriella-  eller  det 
postmoderna samhället är det ett faktum att kulturen förändrats på ett omvälvande vis. Detta 
orsakar nya problem i dagens skola, men att det också öppnar för nya möjligheter. Skolans 
roll som ”symbolisk port ut i vuxenlivet” (Persson, 2000, s. 15) har nu förändrats. Svårigheten 
påpekar Persson (2000) ligger i att det är mycket komplicerat att förutsäga framtiden. Ziehe 
(1984)  visar  att  ungdomar  idag  har  ett  friare  förhållande  till  traditioner  och  värderingar 
jämfört med föräldrarnas. Persson (2000) skriver att det är medierna och populärkulturen som 
begränsar och samtidigt ger möjligheter för detta friare förhållande. Populärkulturen spelar en 
mycket stor roll för unga idag och är för många den enda kulturen. Ungdomarna finner stöd i 
det egna identitetsskapandet från bland annat TV, internet och musik. Detta innebär, enligt 
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(ibid) att skolan förlorat sin ensamrätt till bildning, alternativet har blivit denna populärkultur 
som dessutom konkurrerar  med skolan om tid,  intresse och uppmärksamhet.  Ungdomarna 
föredrar att vara tillsammans med sina kompisar och detta värderas högre än det som skolan 
erbjuder. Det (ibid) säger är att skolan istället borde ta tillvara på intresset som borde ses som 
en berikande del av ungdomarnas liv. Skolans fokus i undervisningen borde ligga på att öka 
elevernas möjligheter att använda kulturen istället för att motverka densamma. Detta medför 
däremot  inte  att  skolan  för  den  skull  ska  underlåta  att  lära  eleverna  kritiskt  granska 
informationskällorna. I Lpo94 framgår att det är ett av skolans mål: ”Eleverna skall kunna 
orientera  sig  i  en  komplex  verklighet,  med  ett  stort  informationsflöde  och  en  snabb 
förändringstakt”  (Skolverket,  1994,  s.  5)  Där  står  det  även  att  eleverna  ska  utveckla  sin 
förmåga att kritiskt granska fakta och inse konsekvenserna av olika alternativ.
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Metod
Under  denna  rubrik  ska  vi  redogöra  för  vårt  förhållningssätt,  vår  vetenskapsteoretiska 
utgångspunkt,  urvalet,  datainsamlingsmetoder,  hur  materialet  bearbetats,  validitet  och 
reliabilitet, bortfall, genomförande samt vårt etiska förhållningssätt.

Vetenskapligt förhållningssätt
I vår studie har vi valt  att  ha en öppen och engagerad roll  som samtidigt inneburit  att vi 
försökt glömma bort det vi redan känner till utifrån ett fenomenologiskt perspektiv (Kvale, 
2009). Det är viktigt att inte ta med sina egna förutfattade meningar utan verkligen försöka 
förklara det eleverna har kunskap om utifrån hur de upplever sin livsvärld. 

Vetenskaplig utgångspunkt

Fenomenologisk ansats
I Bengtsson (2005) står det om livsvärlden som forskningsobjekt att det finns individer som 
anser att den omöjligt kan undersökas. Tvärtom menar Bengtsson (ibid) att det är möjligt, då 
det  är  den  verklighet  som alla  människor  delar  med  varandra,  dagligen  möter  och  står  i 
relation till. Det är mycket viktigt att komma ihåg att människan är en del av livsvärlden och 
att det därför inte går att komma ifrån den.

Som  forskningsmetod  är  fenomenologin  något  som  betyder  att  sakerna  skall  göras  full 
rättvisa, det vill säga, det är fenomenen som ska vara undersökningsföremålen (Bengtsson, 
2005).  Att  tala  utifrån  sakerna  själva  är  viktigare  än  att  dela  in  dem  utifrån  fördomar, 
kategorier med mera. Det är i denna anda vi försökt göra denna studie även om vi inte använt 
metodens alla steg.

Med utgångspunkt i en livsvärldsfenomenologisk teori är det ofrånkomligt att erfara världen 
från sin egen erfarenhet (Almers 2009). Däremot kan nya erfarenheter vigda horisonten och 
ge ett annat perspektiv för att det lättare ska gå att ta avstånd från det personliga. Det vill säga 
en öppenhet för andras argument och synpunkter.

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av 
att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen 
som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad 
människor uppfattar att den är (Kvale, 2009, s. 42).

Urval
För att i möjligaste mån få tillgång till olika kulturella bakgrunder ville vi samla empiri från 
skolor som kunde tänkas skilja sig åt. Därför genomfördes studien i en byskola respektive 
stadsskola, i två olika kommuner i Norrbotten.  Skolorna kontaktades både via telefon och 
genom  personlig  kontakt.  Alla  elever  går  i  år  4-6.  Till  att  börja  med  deltog  30  barn  i 
undersökningen. 

10



Datainsamlingsmetoder

Bilder skapade av barn

Barns  bilder  är  resultatet  av  en  kulturbunden,  social  process  (Barnbilder, 
Bergström, 1991, s. 3).

Barn tycker att det är roligt att rita bilder och Trost (2005) menar att man kan använda bilden 
för  att  styra  innehållet  och  formen  vid  en  intervju.  Bilden  uppfattas  som  ett 
kommunikationsmedel  (Ahlner Malmström, 1991). Att skapa bilder innebär inte enbart  en 
personlighetsutveckling utan syftet är att få syn på sin egen själv- och verklighetsuppfattning. 
Bilderna hjälper barnen att organisera sina kunskaper men även känslorna kommer till uttryck 
och kan därmed organiseras (ibid).

Enligt  Dahlberg och Åsén (2005) har bildspråket en stark position inom det pedagogsiska 
arbetet  knutet  till  samhällsutvecklingen som till  allt  större del består  av bilder.  Barn idag 
växer  upp med  ett  stort  flöde  av  bilder,  symboler  och  tecken  inte  minst  genom TV och 
datorer, som förmedlar en populärkultur, där bland annat fjärrkontrollen innehåller symboler 
som barnet lär sig behärska. Risken att barnet blir passiva mottagare av bildflödet motverkas 
av att  de får  använda sitt  eget  tänkande i  arbetet  med bilder  och att  de genom dessa får 
gestalta sina egna erfarenheter samtidigt som det sker en kommunikation med andra.

Halvstrukturerad kvalitativ barnintervju 
Genom en halvstrukturerad intervju får man en förståelse för teman från intervjupersonens, 
elevens,  egna  perspektiv  utifrån  dennes  livsvärld  (Kvale,  2009).  Intervjun  liknar  mer  ett 
samtal  mellan eleven och den som intervjuar,  men den har ett  syfte  och detta innebär  en 
speciell teknik. Det är varken ett helt öppet samtal eller ett slutet frågeformulär Syftet är att 
försöka skildra elevens levda värld utifrån tolkning av betydelsen av fenomenen. 

Den kvalitativa intervjuns mål är att få ut beskrivningar av olika kvalitativa perspektiv genom 
ord, inte siffror (Kvale, 2009). Det gäller att få ut så många beskrivningar som möjligt där alla 
olika  variationer  och  skillnader  hos  ett  fenomen  syns,  snarare  än  en  fast  kategorisering. 
Däremot är det av vikt att koncentrera sig på bestämda teman där de öppna frågorna håller sig 
till  forskningsämnet  utan  att  den  som  intervjuar  leder  in  intervjupersonen  på  bestämda 
uppfattningar. Genom att intervjua barn ges dessa möjligheten att uttrycka egna upplevelser 
av och uppfattningar om världen men att det är viktigt att tänka på maktförhållandet mellan 
den som intervjuar och barnet (ibid). Barnet kan ofta tro att det ska svara det som är rätt och 
riktigt för vuxna och inte vad det själv egentligen tror eller tycker (ibid). Genom att ställa 
korta frågor, en i taget, på barnets nivå kan man undvika att barnet känner press och risken att 
barnet  inte  förstår  eller  vägrar besvara en fråga minskas.   Även Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000) säger samma sak ”Oftast anstränger sig barnet för att lista ut vad det är 
den vuxna vill ha reda på /…/Barn är med andra ord följsammare än vuxna, vilket gör att det 
krävs en större lyhördhet, när man intervjuar barn.” (Doverborg och Pramling Samuelsson, 
2000, s. 44. Fortsättningsvis menar de däremot också att man genom intervju kan stimulera 
barnets tankeutveckling och ge en grund till att barnet kan formulera sig kring ämnen som det 
tidigare inte reflekterat över. ”Intervjun ser vi som ett redskap för pedagogisk utveckling och 
för  att  utveckla  barns  förståelse  för  sin  omvärld.”  (Doverborg och  Pramling  Samuelsson, 
2000,  s.  8)  Barn  behöver  tid  på  sig,  varför  det  är  viktigt  att  de  får  den  möjligheten. 
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Huvudsakligen för att de ska få tillfälle att tänka efter innan de kan uttrycka det de egentligen 
vill ha sagt (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). 

Frågornas  utformning  beror  på  syftet  med  intervjun  (ibid).  Inledningsvis  ställs  vida  och 
övergripande frågor för att senare i intervjun närma sig det specifika syftet. Det finns många 
olika sätt att ställa frågor till eleverna det viktiga är uppföljningen av deras svar som då har 
stor betydelse för hur samtalet utvecklar sig. De menar vidare att frågor som kan besvaras 
enbart med antingen ja eller nej bör undvikas. Istället används frågor som börjar med frasen 
”Berätta för mig..”, för att undvika ledande frågor, något som också Kvale (2009) varnar för. 
Det är också viktigt att intervjun uppfattas som ett samtal och inte ett förhör. ”Inledningen på 
en intervju bör ta sin utgångspunkt i en för barnet känd situation eller upplevelse” (Doverborg 
och Pramling Samuelsson, 2000, s.33). Genom att använda bilder anser de också att barnet 
kan associera till något i sin egen erfarenhetsvärld. Det är viktigt att man finner ett lugnt ställe 
att sitta på och att barnet känner trygghet. Om man ska använda bandspelare ska detta finnas 
på  platsen  redan  när  barnet  kommer  dit.  Som  intervjuare  bör  man  vara  förtrogen  med 
utrustningen man ska använda (Doverborg och Pramling Samuelsson (2009). 

Genomförande
Alla elever fick först rita en bild vars syfte var att både ge oss en bra ingång till den intervju vi 
som planerat genomförde vid ett annat tillfälle men även att eleverna skulle få beskriva hur de 
ser sin egen framtid. Bilden skapade de utifrån två frågor som vi skrev på tavlan: Vad gör du 
om 30 år? Hur ser det ut på platsen där du bor? Eleverna ombads att rita ett ”hemligt” tecken 
på  sina  bilder  som  bara  de  själva  kände  till.  Avsikten  var  att  eleverna  skulle  få  förbli 
anonyma, inte ens vi behövde veta vem som gjort vilken bild. Eleverna fick ca 60 minuter på 
sig att besvara frågeställningarna med hjälp av sin bild. Vi valde att inte berätta något om 
syftet  för  eleverna  innan själva genomförandet,  på så sätt  kunde vi förhindra att  de hade 
förutfattade meningar om uppgiften. En annan anledning var att vi själva inte skulle påverka 
resultatet eller oavsiktligt leda in dem på begreppet hållbar utveckling.

I vår studie använde vi oss av den typ av intervju som Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000) förordar vilken närmast  kan likna ett  samtal  mellan barn och pedagog och skedde 
därför individuellt. ”Förfaringssättet har sin utgångspunkt i Piagets kliniska intervjumetodik 
(Piaget 1975) där genomförandet av intervjuerna har en undersökande karaktär som liknar den 
man använder sig av i forskningssammanhang” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 
9). Meningen var att få barnet att dela med sig av sina tankar för att vi skulle få en inblick i 
elevens framtidssyn. 

 I de fall vi behövde förtydliga elevernas svar använde vi oss av de följdfrågor som Kvale 
(2009) ger som exempel: Hur menar du då? Berätta hur du tänker. Vi utgick från öppna men 
specifika frågor till varje bild som eleverna fick börja med att besvara, därefter fortsatte vi 
med frågor som gällde deras egen framtid, djur och natur samt kamraters. I vissa fall kunde vi 
utesluta någon av frågorna där eleverna redan besvarat dem i inledningen av samtalet. 

Tolkningen av barnintervjuerna skedde utifrån de svar eleverna gav oss. Dessa kommer sedan 
att ligga till grund för den egna pedagogiska planeringen, eftersom det blir en ”karta” över 
elevernas  olika  sätt  att  tänka.  Vi  gjorde  så  att  vi  klippte  isär  kopior  på  de  utskrivna 
intervjuerna och delade sedan in dem i de olika teman vi tyckte oss kunna finna.

Analys och Databearbetning
Efter att eleverna ritat sina bilder samlade vi in dessa och skrev följdfrågor till bilderna. 
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Vid analyserna lades de ut bredvid varandra på två bord. De jämfördes och granskades i syfte 
att  finna  likheter  och  skillnader.  Vi  letade  aktivt  efter  symboler  som  kunde  tolkas  som 
kulturyttringar och försökte även finna den mening som barnet förmedlade via bilden. 
Efter en första genomgång av bilderna skrevs följdfrågor till bilderna. Frågorna använde vi 
som öppning till den intervju vi senare genomförde. Intervjun bandades för att samtalet skulle 
flyta bättre och att vi skulle slippa föra anteckningar. Intervjun transkriberades så noggrant 
som möjligt direkt efter varje intervjutillfälle. 

Bortfall
30 barn lämnade in sina bilder men 8 barn deltog inte i intervjuerna. Dessutom var det några 
barn som istället för intervjuer gav skriftliga svar på samma frågor. 

Etiskt förhållningssätt
Innan vi inledde studien gav vi skriftlig information till samtliga elever, lärare och föräldrar 
om att  vi  skulle  genomföra  denna  studie  samtidigt  som vi  bad  om tillstånd  att  använda 
materialet i vårt arbete. Vi talade även om att alla deltagare fick vara anonyma gentemot oss 
samt att vi skulle ta bort allt som skulle kunna härledas tillbaka till en specifik person och 
plats. Eftersom vi bad eleverna skriva ett hemligt tecken på bilderna visste vi inte elevens 
namn. Vid samtalen presenterade vi oss med namn medan eleverna ombads att avstå från att 
presentera sig själva. Inför uppgiften talade vi om att det endast var vi och vår handledare som 
skulle  få  tillgång  till  hela  materialet.  Vid  presentationen  av  materialet  togs  allt  som kan 
härledas till elevernas identitet bort som till exempel ortsnamn och företagsnamn. 
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Resultat

Beskrivningar av framtiden
När eleverna i byskolan och stadsskolan i såväl bild som intervjuer och skriftliga reflektioner 
uttryckte  sina visioner av framtiden  uppfattade vi  att  de återkom till  fyra  olika teman;  1) 
finansiell framtid och livskvalitet, 2) miljöförändringar, 3) fritidsintressen och 4) utveckling. 
Ibland kändes det som att deras tankar rörde sig som längs en krokig stig som slingrade sig 
fram mellan dessa teman som inte var tydligt åtskilda utan delvis överlappade varandra. Vi 
såg ingen skillnad i den mening som eleverna vid byskolan respektive stadsskolan uttryckte. 
Eleverna i byskolan uttryckte sig dock inte lika ordrikt. Eftersom det inte visade sig någon 
skillnad mellan skolorna presenteras de fyra olika teman som framkom gemensamt och helt 
utan viktning eller avsiktlig ordning. Längre fram under rubriken presenteras bilderna som vi 
hänvisar till under varje tema.

1)Finansiell framtid och livskvalitet: […]”jobbar, tjänar pengar och har hus”
Detta tema handlar om hur deras ekonomiska situation och försörjning kommer att se ut i 
framtiden. Temat berör även välstånd, trygghet och ibland ”lyxliv”. Flera av eleverna känner 
sig trygga med sin framtida ekonomi. De kommer materiellt sett att ha det bra och känner sig 
förvissade om att de kommer att ha en ordnad ekonomi. ”Bra, hus och pengar” Det finns de 
som menar att de kommer att ha både hus och arbete. I något fall nämner eleverna att de 
kommer att ha en fin familj ”[…] Fin familj, jag tror jag har familj, man och två barn […]” 
Förutsättningarna är desamma för deras kompisar. ”Dom har det väl ganska lyxigt. Stora hus  
och snyggt” och ”jag tror de har en fin familj”. 

I stort sett alla utgår ifrån att de kommer att leva kvar på samma plats där de lever idag. 
”Huset finns i XX” (eleven nämner sin nuvarande bostadsort) och några av dem tänker överta 
sina föräldrars  företag ”för jag ska,  när jag blir  större,  ta hand om pappas renskog”.  Få 
nämner att de kommer flytta till en annan ort för arbete eller studier ” kanske till större städer  
som Stockholm eller Sundsvall, som jag själv funderar på”.
 
Några elever problematiserar att välfärden inte kommer att gälla alla människor;
”Vissa har del väl bra, men många andra fortfarande dåligt som Afrika, det är så många som 
behöver hjälp så jag tror inte vi kan hjälpa alla men jag skänker pengar”. Följande citat visar 
hur en elev uttrycker detta ur ett etiskt perspektiv;  ”Om vi lär oss fördela bättre skulle många  
fattiga få mer mat. Mer till dom fattiga och mindre mat till dom rika”.

Även om ekonomi genomsyrar välståndstanken och resonemangen om livskvalitet, uttrycks 
ibland en koppling till mänsklig trygghet: ”Man har det bra om man har en någon man lever 
ihop med och jobbar och så”.
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Bild 1 visar exempel på hur eleven tänker sig sin framtid med en familj och bostad.

Bild 2 visar exempel på en elev som ritat ett hus där han tänker bo i framtiden.
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Bild 3 Ritad av en elev som tänker arbeta som lastbilschaufför.

2)Miljöförändringar: ”Ja, det handlar ju om växthuseffekten[…]”
I det här temat ryms tankarna där många av eleverna anger att klimatförändringar påverkar 
miljön. De visar även prov på kunskap om att vi själva som människor kan göra förändringar 
genom att  prata  om problemen  och  göra  andra  medvetna  om de  ändrade  förutsättningar 
människan står inför.  ”Beror på miljön som borde vara bättre eller kanske den är sämre..  
den borde vara bättre eftersom det finns biogas bilar” och  ”Kan gå runt på stan, med mina  
kompisar, och berätta så att folk blir medvetna om det som händer” Det finns även tankar på 
att  det  är  sämre  för  miljön,  människan och  djuren i  framtiden.  ”Mm, sämre eftersom att  
klimatet blir ju sämre,  typ vi har så mycket fordon som släpper ut avgaser och det är ju inte  
så bra för djuren typ”. Även katastrofscenarion finns beskrivet: ”Människan har det bra om 
inte jorden gått under. Jag tror inte att den gör det 2012 i alla fall fast det sägs att den ska gå  
under, men det kanske kommer ett nytt Big Bang” eller ”Det kanske kommer en sådan där  
stor våg igen, det vet man inte”.

Några av eleverna anser att det kommer att synas tydligt att miljön blivit sämre: ”Rätt mycket  
skräp eftersom att soptipparna blir fulla” och ”Det torkar ut, varmare ställen får torra sjöar.  
[.. ]  det försvinner vatten men det kommer tillbaka på vintern om det kommer snö. Och i  
skogen eftersom de avverkar så mycket skog nu också så kommer det kanske inte finnas lika  
mycket stora träd som det finns nu. De planterar träd också men de kommer kanske att vara  
mindre”. 

Vi tycker oss se att elever anser att hotet för djuren är större än den för människan och att det 
är människan som är det största hotet mot dessa. ”Typ vi har så mycket fordon som släpper ut  
avgaser och det är ju inte så bra för djuren typ”. De uttrycker det även så att det är djuren 
som kommer att få lämna plats för människan, exempelvis: ”Mer hus i skogarna och asfalt”  
och ”Det  är  många  som  är  utrotningshotade  då  man  hugger  ner  skog  för  till  exempel  
orangutangerna man hugger ju ner skogen så då har de ingenstans att bo och äta, tigrarna  
gör man mattor av och de skjuts, som de gör med gorillorna också”.
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Bild  4  visar  ett  exempel  på  hur  en  elev  tänker  göra  andra  människor  medvetna  om 
problematiken

Bild 5 föreställer  en framtidsbild där eleven anser att det kommer vara möjligt  att bo och 
arbeta nära naturen.

3)Utveckling: ”[…].robotar kommer styra allting ”
Under detta tema ryms tankarna på att tekniken gör framsteg både när det gäller klimat och 
djurlivet. Vi har exempel på dem som tror att tekniken utvecklats för både hus och bilar så att 
den ger mindre påverkan på miljön de är också medvetna om att det kommer att krävas flera 
alternativa drivmedel” mycket mer modernare tid, mer teknik i bilarna, de ska inte flyga, men 
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mer, ja teknik i hus också” och ”annorlunda med teknologin som tar mindre energi men är  
mer avancerad”. Och alternativa drivmedel: ”jag köper nog en biogas bil, det kanske bara 
tillverkas sådana bilar då” och ” Då finns det elbilar”.

Att  kloning  och  möjligheten  att  avla  fram nya  djur  ska  rädda  dessa  kvar  på  jorden  tror 
eleverna. ”[…]och man har kanske klonat dem – special uppfödning” samt ”att någon har  
experimenterat så att de har blivit ihopsatta och då blivit en ny art”.

Bild 6 visar bland annat en elbil som eleven tror kommer att finnas i framtiden.

Bild 7 föreställer ett hus med antenner på taket som visar att tekniken har betydelse.

4)Intressen: ”[…]jag tror att intresset styr”.
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I detta tema beskriver eleverna att de anser att de i framtiden kommer att kunna ägna sig åt 
sina intressen. Vare sig det gäller att idrotta, titta på TV, surfa på internet, eller att köpa något. 
”och vi träffas nog lite då och då, ser på film”. Intresset kommer de att ägna sig åt antingen 
som yrke eller bara för att de har möjlighet ekonomiskt ”[…] tror att jag kommer hålla på  
med fotboll i alla fall ett bra tag, sen ska jag väl skaffa något jobb” och ”Jag är skidåkare 
och lever  på det”.  Det  dominerande  intresset  är  helt  klart  djur.  Även dessa elever  tänker 
försörja sig på intresset:  ”Hm, ridlärare eller veterinär” och ”jag blir renskötare”. Detta är 
något som syns väl i både bilder och intervjuer.

I  våra  intervjuer  kan vi  visa  på att  olika media  både är  informationskällan  när  det  gäller 
klimatfrågor men även av ett allmänt intresse, något eleverna ägnar sig åt på fritiden.  Det 
visar tydligt att eleverna tillhör populärkulturen som den ser ut idag. ”jag tänker.. på hur det  
är ute i världen, 1000 år bort, men det känns bra när jag tänker på det fast jag har läst om  
problem i  tidningarna och sett  på TV”.  ”och ”jag har  sett  på filmen om när  jorden går 
under” ”[…] om rymden såg det på internet” Kompisar är viktiga och de pratar med varandra 
om miljö. ”Men en kompis.. brukar säga åt mig när jag typ slänger skräp att ta upp det. Hon 
säger  att  man  ska  vara  ”med  miljön  och  inte  emot”.  Bilderna  visar  exempel  på 
populärkulturens betydelse när det gäller intresset då några elever ritat en TV eller dator.

Bild 8 visar en elev som kommer att bli skidproffs.
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Bild 9 föreställer en vision om att datorn har en central roll.

Uttryck av kultur
Gentemot denna frågeställning fanns ingen skillnad i den kultur som kom till uttryck i de två 
undersökta elevgrupperna. De flesta eleverna gav uttryck för kultur i de bilder de skapade 
och/eller i intervjuerna. I bilderna visades ofta symboler för olika varumärken som de ansåg 
vara  viktiga,  till  exempel  klädmärken,  skidmärken  eller  lastbilsmärken.  I  intervjuerna 
framkom ibland att  det  var  viktigt  att  ha rätt  klädmärke  ”  […]  föreställer  ett  klädmärke,  
märkeskläder är ofta lite snyggare”. Populärkultur, det vill säga film, tv, internet och musik 
med mera visade sig också i bilder och intervjuer. I många fall uttrycktes populärkulturen 
mycket starkt i bilderna och intervjuerna. Se exempel på detta i bild 8 och bild 9 på sidan 19 
och 20. I något fall diskuterar eleverna ”nykulturen” och säger bland annat att: ”Vi kanske går  
och handlar”.

Samband mellan elevernas kulturella tillhörighet och framtidssyn
Elevernas kulturella tillhörighet återspeglas även i deras tankar om framtiden. Bilderna och 
intervjuerna visar på att samma kulturella symboler och populärkultur, som idag omger dem, 
fortfarande finns med. Som de lever idag tänker de leva även i framtiden. Exempel på detta är 
elever  som idag spelar  hockey och  som i  framtiden  tänker  bli  hockeyproffs.  ”Jag spelar 
hockey och tjänar pengar på det” Däremot problematiserar de aldrig om det kommer att vara 
ekonomiskt eller miljömässigt möjligt. 

Sammantaget visar studien att när barnen talar om framtiden använder de sig av ekonomiska 
ekologiska  och  sociala  faktorer.  Dessa  är  dock  lösryckta  från  varandra  och  tagna  ur  sitt 
sammanhang.
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Diskussion

Metoddiskussion
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod istället för en kvantitativ, eftersom vår avsikt 
var att beskriva och förstå, snarare än att kvantifiera elevers tankar om framtiden.

Bilder skapade av barn
Barns bilder kan uppfattas som ett medel för kommunikation (Ahlner Malmström, 1991) och 
därför användes bilderna som eleverna gjorde i denna studie som en ingång till det samtal vi 
förde med varje  elev.  Vi fann att  bilderna fungerade bra,  både som ett  uttrycksmedel  för 
barnet samt som ett underlag för fortsatta samtal. Somliga hade lätt att uttrycka sig i bild och 
andra hade lätt för att uttrycka sig muntligt. I många fall kompletterades informationen som 
bilden gavs med vad som framkom i  intervjuerna.  Vårt  sätt  att  introducera  uppgiften har 
självklart påverkat de bilder som skapades. Vi styrde dem att rita vad de trodde att de skulle 
göra om 30 år och hur det ser ut på den plats där de bor då. Om vi inte hade gjort det hade 
kanske  andra  visioner  framkommit.  Å  andra  sidan  tror  vi  att  det  behövdes  en  tydlig 
introduktion för att ge ett sammanhang till tankarna om framtiden.

Barnintervju som metod 
Kvale (2009) poängterar att intervjun ska leda till en förståelse och beskrivning av teman som 
är centrala i intervjupersonens livsvärld. Vi fann det svårt att inte falla in i kategorisering utan 
att hålla sig till teman. Svårigheten har inte bestått i att försöka tänka bort egna erfarenheter 
och tankar utan det svåra var att utkristallisera vilka teman elevernas ord och tankar kunde 
innefattas i. Själva intervjun flöt smidigt på båda skolorna och vi upplevde aldrig att eleverna 
gav oss svar som de trodde att vi ville höra, utan försökte beskriva hur de själva upplever sin 
livsvärld. Alla våra samtal genomfördes i en positiv anda. Vi var noga med att berätta vad vi 
skulle  använda  materialet  till  och  att  de  i  och  med  sitt  deltagande  hjälpte  oss  med  vårt 
examensarbete.  Vi var även tydliga  med att  deras  ord inte  skulle  kunna kopplas  till  dem 
personligen.

Det  gäller  att  skapa  interaktionsformer  och  miljöer  där  individen  känner  sig 
accepterad  och  som på  ett  positivt  sätt  kan  forma  den  lärandes  identitet,  bl.a. 
genom att eleven känner sig uppskattad både som någon som kan något och som 
någon som kan betyda något för andra. (Dysthe, 2003, s. 38)

Det fanns en stor variation i sättet som eleverna uttryckte sig om framtiden. Det bidrog till att 
det ibland var svårt att tematisera empirin. Samtidigt visar detta att alla är olika individer och 
att det finns en stor variation av upplevelser, erfarenheter och framtidsdrömmar bland elever i 
skolan. Detta är något vi som lärare bör ta hänsyn till i vår framtida gärning.

Validitet och reliabilitet
Validitet  berör studiens giltighet.  Vi menar  att  det  resultat  som har kommit  fram har hög 
giltighet i de undersökta elevgrupperna. Däremot har vi inte underlag för att uttala oss om 
resultatet  även  skulle  gälla  i  andra  skolklasser.  Reliabilitet  berör  tillförlitligheten  i 
undersökningsmetoden. Vi menar att vår metod fungerat väl för vårt ändamål och för den 
åldersgrupp  av  barn  som  vi  vände  oss  till.  Genomförandet  av  studien  är  också  tydligt 
beskrivet i bakgrunden. Det skulle därför vara möjligt att göra om en likadan studie för den 
som vill.
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Resultatdiskussion
Forskningsfrågorna löd: 1) Hur beskriver elever vid en byskola och elever vid en stadsskola 
sin  framtid?  2)  Hur  kommer  elevernas  kulturella  identitet  till  uttryck  då  de  beskriver 
framtiden?

Beskrivningar av framtiden
Resultatet visar att eleverna vid de två skolorna talar om framtiden på ungefär samma sätt. Vi 
ser ingen skillnad mellan de två skolorna, vilket inte förvånar oss. De teman som eleverna vid 
de  bägge  skolorna  berör  är,  1)finansiell  framtid  och  livskvalitet,  2) miljöförändringar,  3) 
utveckling och  4) intressen.  I dagens informations och kommunikationssamhälle skiljer sig 
förutsättningarna  mellan  att  bo  på  landet  och  i  staden  inte  så  mycket  åt.  Alla  barn  har 
möjlighet att till exempel via internet och TV ha kontakt med omvärlden. Många barn kanske 
också har en förälder som bor i staden och en annan som bor på landet. 

När de talar om sin finansiella framtid och livskvalitet utgår de oftast från att de kommer att 
ha det bra och problematiserar inte att de själva kan få svårt att klara försörjningen på det sätt 
som de önskar. Däremot menar de att andra barn, till exempel de i Afrika kan få det svårt 
beroende på fattigdom och orättvisor. De visar här att de ser framtidproblemen som delvis en 
fördelningsfråga.

När eleverna talar om miljöförändringar uttrycker de att det kommer att bli svårt för djur och 
natur i framtiden. De gör dock inga tydliga kopplingar av miljöförändringar till dem själva 
och uttrycker inte att en förändrad miljö kommer att påverka deras eget sätt att leva. Detta kan 
jämföras med den studie som Jonsson, Alerby och Sarri (2010) genomförde vid en sameskola. 
De fann att dessa barn i hög grad oroade sig för en förändrad miljö eftersom det påverkade 
deras sätt  att försörja sig som renskötare.  Klimatförändringar skulle leda till  uppvärmning 
vilket skulle omöjliggöra renskötsel.  Denna skillnad att de elever vi undersökt inte tydligt 
kopplar  miljöförändringar  till  sig  själva  till  skillnad  från vad  barnen vid sameskolan  gör, 
tycker vi är intressant. En rimlig förklaring kan vara eleverna vid sameskolan tillhör en kultur 
som på ett konkret och påtagligt sätt livnär sig i och direkt av naturen. Eleverna vid de skolor 
vi undersökt har försörjningsmässigt sett inte denna starka koppling till naturen. 

Ojala (2007) som undersökt barns oro för framtiden har visat att elever känner miljörelaterad 
oro men att  de samtidigt hyser hopp om att  teknikutveckling kommer att  lösa problemen. 
Liknande tankegångar framkom även i vår studie och återfinns då inom temat utveckling. De 
föreslår till exempel att robotar och maskiner kommer att förändra världen. De påtalar också 
behov  av  teknik  som  inte  fordrar  så  mycket  energi,  vilket  tyder  på  en  viss  insikt  i 
energiproblematiken.

Det fjärde temat, intressen visade att eleverna utgår från att de i framtiden kommer att kunna 
fortsätta att ägna sig åt sina fritidsintressen. De problematiserar aldrig att en förändrad framtid 
med en eventuellt förändrad miljö kan påverka deras möjlighet att till exempel åka skidor, 
skridskor eller ägna sig åt djur och natur se exempel i bild 5 och bild 7 på sidan 17 och 18. 
Likaså ser de sig själva åka skoter i framtiden. 

Kulturella uttryck
Både populärkultur och nykultur framträdde tydligt i elevernas föreställningar om framtiden. 
Detta kan vara en orsak av att de ägnar mycket tid till internetsurfande och tv-tittande.
Bauman  (2007)  påpekar  att  företag  riktar  sig  till  barn  och  att  de  därigenom  fostras  till 
konsumtionsmänniskor. Han menar att konsumtionen leder till slöseri och överflöd.
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Samband mellan elevernas kulturella tillhörighet och framtidssyn
Elevernas kulturella tillhörighet återspeglas i framtidsbilderna. De tänker leva inom samma 
kultur i framtiden som den de lever i idag. De problematiserar aldrig om det kommer att vara 
ekonomiskt eller miljömässigt möjligt. 

Här  befarar  vi  bristande  insikter  hos  barnen  eftersom de  inte  ser  sambanden  mellan  den 
miljöbelastning som deras framtida levnadssätt sannolikt medför och med vad som faktiskt är 
möjligt. Vi menar att det hade funnits möjlighet för dem att till exempel se att skoterkörning 
ger utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. Sådana samband uttrycktes aldrig. I den 
ovan nämnda studien vid en sameskola  uttryckte  eleverna  sådana samband (Jonsson et.al 
2010). Kanske är orsaken att problematiken är konkretare för sameskolans elever än vad den 
är för eleverna i vår studie. 

Lärande  för  en  hållbar  framtid  –  implikation  för  vår  kommande 
yrkesverksamhet

Vår studie visar att barnen är hoppfulla inför framtiden, vilket även Ojala (2007) kommit fram 
till.  Eleverna  är  medvetna  om  miljöproblem  men  ser  inte  dessa  som  hinder  för  sina 
framtidsdrömmar. Att ha en positiv framtidssyn är självfallet bra och något som vi som lärare 
skall bygga vidare på. De övergripande intentionerna med lärande för hållbar utveckling är att 
utveckla elevers förmåga att se samband mellan ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer 
(SOU2004:104;  Baltic  21 E).  Dessa samband har  inte  visat  sig i  de undersökta elevernas 
framtidsvisioner. Här ser vi en viktig ”nöt att knäcka”: Hur ska vi få eleverna att se dessa 
samband utan att för den skull förstöra den positiva framtidssyn de uttrycker?

Vygotskij  (Säljö,  2005) menade att  elever  både genom arbete  men även genom kollektiv 
verksamhet formas till tänkande, kännande och kommunicerande varelser.  Barns utveckling 
till självständigt tänkande individer är ”en process som inte alltid har en tydlig början eller ett 
tydligt slut” (Almers 2009, s.37). Med utgångspunkt från det sätt som Vygotskij (Säljö, 2005) 
beskriver elevers utveckling i så kallade utvecklingszoner, blir det viktigt för lärare att känna 
till var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Om stegen inte blir för stora blir det 
möjligt  för  eleven  att  utifrån  sin  förförståelse  ta  till  sig  nya  kunskaper  som  vi  lärare 
introducerar. 

Som poängteras i Dysthe (2003) är det viktigt att ge eleverna möjlighet att samarbeta inom 
kulturella gemenskaper. Det blir därmed angeläget för undervisande lärare att känna till såväl 
elevernas  kulturella  bakgrund  som  kulturella  tillhörighet  och  framtidsvisioner.  Elevernas 
visioner om framtiden, speglar i allra högsta grad den kultur de nu är en del av vilket Jonsson 
et., al (2010) också påpekar. Elevernas framtidsvisioner är därför en rimlig utgångspunkt då vi 
skall utbilda elever för framtiden.

Vi som lärare ska möta eleverna ”där de är”. Det vill säga utifrån deras tidigare erfarenheter, 
förförståelse och intressen. Som Hicks och Holding (2008) påpekar, har miljöundervisning 
och undervisning för hållbar utveckling alltför ofta tagit utgångspunkt i varifrån vi kommer 
och hur dagens situation ser ut. Istället borde vi i högre grad fokusera på vart vi vill och vad vi 
vill  med  våra  liv.   Elevernas  framtidsvisioner  blir  därmed  en  bra  utgångspunkt  i 
undervisningen.  

Även ur ett elevperspektiv är det värdefullt  att känna till  sin egen förförståelse. Att som i 
denna  studie  låta  eleverna  skapa  bilder  och  i  samtal  med  en  vuxen,  uttrycka  sin  bild  av 
framtiden, är ett sätt att för den enskilde eleven att synliggöra vad han/hon faktiskt vill med 
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sitt liv.  Detta ligger i linje med ovanstående resonemang om att undervisningen bör utgå från 
vad var och en vill med sitt liv. Ur ett elevperspektiv, anser vi också att eleverna i högre grad 
än tidigare bör ha möjlighet att påverka sin utbildning så att utbildningen utgår från elevernas 
verklighet och framtidsdrömmar. Vi anser att det redan i tidigare årskurser i skolan är möjligt 
att  låts  eleverna påverka undervisningen. På så sätt tror vi att  undervisningen kommer att 
kännas mer relevant för eleverna.

Att eleverna i hög grad är intresserade av djur och natur visade sig i både intervjuer och bilder 
i vår studie. Detta interesse kan vara en bra utgångspunkt för undervisningen. Genom att ta 
tillvara detta intresse kan vi bygga vidare och hjälpa eleverna att förstå sambanden mellan 
olika aspekter av hållbar utveckling. Till exempel, hur djur och natur påverkas av människors 
sätt att leva. Det kan vara lättare att förstå och att tala om miljöproblem om det handlar om 
”någon annan”, till exempel om djur. Liknande resultat har framkommit i annan forskning, till 
exempel Alerby (1999) och Almers (2009). 

Denna studie har bland annat visat att nykultur (Persson 2000) är en viktig del av elevernas 
vardag.  Som lärare behöver vi använda alla tänkbara arbetssätt för att nå alla elever. Den 
populärkultur som eleverna omges av förmedlas på många olika sätt, till exempel tv, internet, 
dataspel  och  musik.  Genom  dessa  olika  media  finner  ungdomarna  stöd  i  sitt 
identitetsskapande. Vi menar därför att vi som lärare i skolan i högre grad än tidigare borde 
kunna fånga elevernas intresse genom att använda de media som eleverna är vana vid. 

Lärare och skolledare är nyckelpersoner i arbetet med att omsätta idéer till kunskap och att 
skapa engagemang som kan leda till aktiva handlingar (Hermele 2006). Som blivande lärare 
är  det  vår  uppgift  att  utmana  eleverna  och lära  dem att  kritiskt  granska  de problem som 
världen står inför.  Vårt arbete som pedagoger ska bland annat bygga på kunskaper om hur 
människor lär sig. En aspekt av mänskligt lärande är att människor lär sig genom att erfara. 
Det blir därmed viktigt att i undervisning utgå från den enskilda individens erfarenheter och 
framtidsdrömmar.  Med  detta  som utgångspunkt  skall  vi  erbjuda  eleverna  att  utveckla  de 
förmågor som kan behövas för en framtid som vi egentligen inte vet så mycket om. I linje 
med  vad  Öhman  (2004)  uttrycker,  handlar  lärande  för  hållbar  utveckling  mer  om  ett 
förhållningssätt än om en speciell pedagogik.  
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Fortsatt forskning
Genom detta arbete har det blivit tydligt  för oss att undervisning för hållbar utveckling är 
viktigt.  Framtiden  är  oviss  men  många av miljöproblemen  som presenteras  bland annat  i 
media är komplexa och svåra att förstå. Hur kan lärare i skolan ge kunskap om dessa problem 
utan att skapa oro hos eleverna utan istället stärka dem i deras positiva framtidssyn?

För människosläktet i dess helhet är vårt genetiska arv, vår förbindelselänk 
med det förflutna och med framtiden, en långt värdefullare ägodel än det 
individuella livet (Carson, 1969, s.205).
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