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Projektsammanfattning 

Metals4U pågick mellan mars till september 2020 och finansierades genom Swedish Mining Innovations 

innovationsprogram för gruv- och metallutvinning, en gemensam satsning från Vinnova, 

Energimyndigheten och Formas. Studiens syfte var att ta fram förslag på, och beskriva innehåll och 

utformning av, en utställning och hur den skulle kunna se ut och vad den bör innehålla, för att på ett 

neutralt och balanserat sätt beskriva gruvnäringen i Sverige; tillståndsprocessen, markanvändning och hur 

vi använder våra naturresurser på ett hållbart sätt. Målgruppen för utställningen är barn och ungdomar, 

men även vuxna besökare engageras och intresserar sig för frågorna – som i många fall är både komplexa 

och tekniska såväl som känsloladdade.  

Fokus för Metals4U är också att försöka hitta sätt att berätta om mineralnäringen i regioner som sedan 

tidigare inte setts som typiska gruvregioner och där det i flertalet fall uppstått konflikter mellan olika 

intressen.  

Studien leddes av Bergskraft Bergslagen och Georange, med medverkan från Sveriges geologiska 

undersökning (SGU), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Teknikens Hus i Luleå och Lovisagruvan i 

Stråssa. 

Bakgrund och syfte 

Medvetenheten varifrån metaller och mineraler kommer och hur de bryts och produceras är relativt låg 

hos allmänhet och inte minst barn och unga, vars framtid är starkt beroende av hur vi kan lösa energi- och 

materialförsörjning i framtiden, och samtidigt klara klimatmålen. För att öka medvetenhet och kunskap 

om gruvnäring, tillstånd, markanvändning och hur vi kan använda våra naturresurser på ett hållbart sätt 

hade Metals4U som syfte att fram en beskrivning av vad en utställning om gruvor, metaller och mineraler 

bör innehålla och hur den skulle utformas för att bli intressant och tillgänglig.  

Enkätundersökning 

För att få en bra bild över vad våra unga vet om gruvnäringen i Sverige, och vad de har för attityd och 

intresse för frågor relaterade till mineral- och metallutvinning, gjordes en digital enkätundersökning under 

försommaren 2020. Undersökningen skickades ut till skolhuvudmän i tre olika kommuner i Sverige: 

Örebro, Luleå och Skellefteå. Detta är regioner med nuvarande aktiv gruvbrytning, tidigare brytning, såväl 

som pågående prospektering. Årskurs 5 och 8 valdes som representativa för målgruppen och 

undersökningen visar därmed på eventuella skillnader mellan olika årskurser, kön samt om vi ser några 

regionala skillnader i svaren. Utfallet av studien ligger till grund för utformning och innehåll av kommande 

fortsättningsprojekt (ansökan).  

Resultat från enkätundersökningen visas i bilaga 1. 

Resultat 

Mål för projektet var att ta fram en beskrivning av vad en utställning om gruvor, metaller och mineraler 

skulle innehålla för element och hur den skulle utformas. Projektgruppen har haft många intressanta 

diskussioner och tankar om utformningen och har, till stor del med hjälp av resultaten från 

enkätundersökningen som genomfördes, kommit fram till ett koncept som man tror mycket på.  

Allt eftersom förstudien fortgått har den ursprungliga tanken på att skapa en utställning för inomhusmiljö 

ändrat riktning. Trots hög grad av interaktiva inslag blir det lätt verklighetsfrämmande och oattraktivt för 

barn och ungdomar. Istället fokuseras arbetet på att utveckla fysiska platser och installationer, med 

kompletterande digitala utbildningsmiljöer som blir tillgängligt för alla. 



 
 

 
 

Genom upprättande av fysiska installationer/konstverk med lokal och/eller regional anknytning till 

nuvarande eller tidigare gruv- och mineralnäring, kommer man kunna skapa en känsla och starkare 

förståelse för att alla de vardagliga material som vi använder och är beroende av finns på riktigt i sin 

naturliga form. Genom att få den fysiska upplevelsen, att få klättra på, lukta, studera skapar man en 

djupare och självupplevd koppling och kunskap om vad metallerna och mineralerna faktiskt är, var de 

kommer ifrån och hur beroende vi är av dem. Som komplement till de fysiska installationerna ska digitala 

utbildningsverktyg utvecklas samt befintliga verktyg och portaler vidareutvecklas och tillgängliggöras via 

en lärplattform.  

De digitala miljöerna kopplas till de fysiska installationerna, men kommer också att vara fristående och kan 

användas utan att man besöker konstverken. Målbilden för utbildningsdelen och de digitala verktygen är 

att de ska vara webbaserade, göras tillgängliga för alla och användas i undervisning i skolan. Med det följer 

också att informationen på ett tydligt sätt ska vara kopplad till skolans läroplan.    

Upplägg och genomförande av Metals4U 

Projektet har huvudsakligen genomförts med videomöten, där projektgruppens representanter varit 

mycket engagerade. Gruppens sammansättning har varit väldigt förtjänstfull och direkt avgörande för 

projektets utveckling, då det har spänt över flera olika områden kunskapsmässigt och även i relation till 

hur man ser på utvinning av metaller och mineraler kopplat till andra frågor, exempelvis markanvändning. 

Även i genomförandet av enkätundersökningen stod projektpartners för en avgörande roll, då det hade 

varit svårt att realisera utan ett snabbt och effektivt kontaktnät. 

Nästa steg – ansökan om fortsättningsprojekt 

Fortsättningsprojektet av förstudien går under arbetsnamnet Metals4U+ och handlar om att skapa miljöer 

som förmedlar och beskriver mineralnäringen på ett neutralt men ändå tilltalande sätt för unga, så att de 

får upp ögonen för hur viktigt det är med en hållbar mineralnäring, att det finns en framtid i branschen, 

hur bred den faktiskt är och hur nära kopplat det är till deras vardag.  

Primärt var tanken att Metals4U+ skulle vara en interaktiv utställning, likt vandringsutställningen ”Öga för 

geologi”, som skulle finnas tillgänglig på exempelvis science centers runtom i Sverige. Allt eftersom 

förstudien fortgått har man dock mer och mer rört sig bort från tanken på att skapa en utställning för 

inomhusmiljö. Istället kommer fortsättningsprojektet handla om att skapa fysiska platser och miljöer som 

ökar förståelsen för hur geologin och gruvbrytning hänger ihop med de material och produkter vi 

använder och konsumerar. Detta kommer att ske genom upprättande av konstverk som relaterar till lokal 

och/eller regional metall- och mineralhantering samt framtagande av en lärportal med 

undervisningsmaterial om metaller och gruvbrytning, som ger en allsidig bild av vad vi använder metaller 

till, hur de utvinns och återvinns, i Sverige och globalt, samt olika frågor som kan vara kopplade till det. 

Tanken med det fullskaliga projektet är därmed att realisera de idéer och tankar som kommit fram i och 

med förstudien och att skapa geomiljöer (fysiska platser med lokal nutida eller historisk anknytning), med 

en kompletterande utbildningsdel. Ett exempel på en sådan geomiljö är den danska konstnären Veronika 

Geigers verk ”Blue Marble”, som var ett av konstverken som ställdes ut under OpenArt 2019 i Örebro.  

Blue Marble består av 13 marmorblock från Älterudsbrottet i Glanshammar. Det är tänkt att spegla vår 

litenhet i tid (geologisk tid vs människans tid på jorden) och öppna våra sinnen mer för de naturresurser vi 

använder och är beroende av. Konstverket skänktes till Örebro kommun under våren, och finns nu i 

Norrbyparken i Örebro. Bara minuter efter iordningställandet i parken hade barn från en närliggande skola 

intagit det och ställde mängder med frågor om ”stenarna” – Var kommer de ifrån? Hur mycket väger de? 

Varför har de olika färg? Form?...  



 
 

 
 

  

Bilderna visar konstverket Blue Marble av den danska konstnären Veronika Geiger, precis efter att det 
iordningställts i Norrbyparken i Örebro. 

Planen är en ansökan om fullskaligt innovationsprojekt av Metals4U+ inom Swedish Mining Innovations 
utlysning ”Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin”. Deadline för ansökan är 5 
november 2020.  

Fysiska installationer/konstverk planeras på fyra platser runtom i Sverige. Konstverken har en lokal eller 
regional anknytning till metaller och gruvor på olika sätt och har en utbildande del i form av 
röstguide/VR-miljö/app/Doodlyvideo/geocaching /spel/… 

Blue Marble, Örebro. Konstverk som redan finns och som ska uppgraderas med en utbildningsdel. 
Tänkta medverkande: Örebro kommun, Örebro konsthall, Örebro universitet, Region Örebro, Epiroc, 
Trainstation Vivalla 

Installation Skellefteå. Tänkta medverkande: Skellefteå kommun, Skellefteå museum, Boliden, Georange 

Installation Askersund. Tänkta medverkande: Askersunds kommun, Sjöängen konsthall, Zinkgruvan 
Lundin Mining 

Installation Höganäs. Tänkta medverkande: Höganäs kommun, Höganäs museum (Christel Jönsson), 
Geologica Consult Sweden (Emma Rehnström), Nordkalk 

Övriga medverkande: Veronika Geiger, konstnär (www.veronikageiger.com), SGU, LRF, Teknikens Hus, 
Lovisagruvan, RMG Consulting (Olof Löf), … 

För utbildningsdelen kommer en interaktiv gruvkarta som primärt tagits fram för en utställning på Norsk 
Bergverksmuseum i Kongsberg att agera som startsida för lärportalen. Kartan kommer göras tillgänglig för 
webben och modifieras/uppdateras inom ramen för projektet. Det finns sedan tidigare många bra initiativ 
för faktabaserat utbildningsmaterial (SGU – Geologisk, MineFacts, BetterGeo m fl) men det är viktigt att 
samla information i ett verktyg, som är webbaserat och intressant för barn och ungdomar att använda. 
Kartan uppdateras med färska siffror om produktion, export, import, återvinning och kan genom 
Trainstation Vivallas lärlabbsmetodik, som här kommer fungera som testbädd för digitala verktyg och 
deras impelmentering, bli ett användbart verktyg för skolan. 

BetterGeo, SIMS VR och röstguider mm kan vara med som kompletterande bitar, antingen som separata 

länkar som nås via lärportalen eller inkorporerade i den interaktiva kartan, som knyter ihop fysiska 

installationer med utbildnings- och informationsmaterial och som även kan vidareutvecklas separat inom 

projektet (ex Epiroc – Trainstation – VR-miljöer).  



 
 

 
 

 

Figuren visar startbilden på den interaktiva gruvkarta som är tänkt att användas som huvudverktyg i 

lärportalen. I verktyget, som kommer att vara webbaserad och kunna användas på surfplatta, kommer 

finnas information om vilka metaller som finns i olika produkter, hur metallerna påverkar miljö och 

export, samt var i världen dessa metaller produceras. Vidare information kan sedan fås genom andra 

kopplade verktyg (ex Geologisk, MineFacts) samt utveckling av lärmoduler genom Trainstation 

Vivallas lärlabb, som här kommer att fungera som en testbädd och länk till implementering i skolmiljö. 

  



 
 

 
 

Bilaga 1: Enkätundersökning – kunskap och attityd om gruvor och mineralnäringen 

Projektet Metals4U genomförde under våren 2020 en digital enkätundersökning för årskurs 5 och 8 i 

Örebro, Skellefteå och Luleå. Enkäten byggdes upp med hjälp av verktyget Mentimeter och åtkomsten till 

den var via en direktlänk som distribuerats till klassläraren.  

Som tack för genomförd undersökning kunde eleverna få en mobil glasscheck (se nedan).  

  
Figur 1. Skärmavbilder på meddelande om att en glass finns att hämta hos utvalda 

kuponginlösenställen. 

Syftet med enkätundersökningen var att få reda på mer om hur unga tänker och tycker kring gruvor och 

metaller, hur och varför det finns gruvor och vad de har för åsikter gällande vad som är viktigt att tänka på 

och hur de skulle vilja att det ser ut i framtiden. 

De orter som valdes ut har alla någon form av närhet till nuvarande aktiv gruvverksamhet eller 

gruvrelaterad verksamhet, och det kan således ses som att svarsgruppen är påverkad av denna närhet (kan 

dock vara både positivt och negativt). Om samma frågor ställts till elever på orter där man inte har någon 

nuvarande eller historisk koppling till gruvverksamhet så kan svaren ha sett lite annorlunda ut, både när 

det gäller hur mycket man vet om metaller, mineraler och gruvor, men också vad man har för åsikt och 



 
 

 
 

attityd kring det. Med aktuellt urval av orter kan man nog ändå säga att svaren man fick här torde vara åt 

det mer positiva hållet, och även kunskapsmässigt så är troligtvis kännedomen och kunskapsläget högre på 

dessa orter än i övriga delar av landet. 

Totalt var det 143 elever som fullföljde undersökningen, fördelat på 77 killar, 59 tjejer och 7 som valde att 

inte svara på frågan om kille/tjej. Ytterligare ett antal (<10) deltog, men lämnade blanka eller nära blanka 

svar. 

Enkäten bestod av 17 frågor och besvarades anonymt av eleverna. Som utvärderingsparametrar användes 

kön (kille/tjej), ort (Örebro/Skellefteå/Luleå) och årskurs (5/8). För varje utvärderingsparameter fanns 

också alternativet ”vill inte svara”. 

Nedan presenteras resultaten från undersökningen grafiskt och i tabellform, tillsammans med diskussion 

och en del reflektioner från projektgruppen. 

 

Figur 2. Elevernas svar på frågan var metallerna kommer ifrån, hur vi får tag på dem. Totalt var det 

136 utvärderingsbara svar på frågan, fördelade på de sex kategorier som visas i figuren. 

Figur 2 ovan visar svaren på frågan: Varifrån får vi metallerna? De flesta elever svarade relativt utförligt på 

frågan och de vanligaste svaren är att vi får dem från att vi gräver eller spränger i gruvor, alternativt att vi 

bryter eller spränger i berg och mark.  

Ungefär 10 % svarar att de inte vet var metaller kommer ifrån, medan en liknande stor andel tolkade 

frågan mer som hur vi får i oss metallerna som vi behöver, dvs genom maten. Detta är något som 

återkommer i nästa fråga, då eleverna ombeds nämna tre saker i deras vardag som innehåller metall, se 

figur 3 nedan. 



 
 

 
 

 

 
Figur 3. Ordmoln över elevernas svar på frågorna ”nämn tre saker i din vardag som innehåller metaller 

eller mineral”, respektive frågan ”nämn tre metaller som finns i en mobiltelefon”. Ordmolnen skapade 

med hjälp av den fria programvaran tillgänglig via www.wordclouds.com. Ju större text ett ord är 

skrivet med, desto mer frekvent förekommande svar. 



 
 

 
 

I ordmolnen för fråga 2 och 3, där eleverna blev ombedda att fritt skriva tre saker i vardagen som 

innehåller metaller eller mineral (fråga 2) samt nämna tre metaller som finns i en telefon (fråga 3), kan man 

se att ”telefon”, ”mobil”, ”dator”, ”bil” och ”cykel” är de mest frekvent förekommande saker i vardagen 

som eleverna förknippar med metaller och mineral. För metaller som finns i en telefon är guld, silver, 

koppar och aluminium de vanligaste svaren. Utöver de vanligaste svaren så finns det för vardagliga saker 

en relativt stor spännvidd i förslagen, allt från smycken, batteri och sten till blodpudding, vilket tyder på 

att de har relativt god kännedom att metaller och mineral finns i princip överallt i deras vardag. Något som 

är tydligt är att det mest är metaller de tänker på dock, industrimineral mm har ingen tydlig framtoning i 

ordmolnet. 

Metaller som finns i en mobiltelefon är också något som märks att de har god kännedom om. Det är 

många metaller som nämns och det är positivt. 

 

Figur 4. Tabeller med elevernas svar kring hur mycket de känner till och vad de har för attityd 

gentemot olika industrier. Eleverna fick ange en siffra från 1–5, där 1 var väldigt lite/dåligt intryck och 5 

var väldigt mycket/mycket bra intryck. Resultaten är uppdelade för tjejer respektive killar, samt den 

sammanlagda siffran. 

Från tabellerna i figur 4 kan man se att för de föreslagna industrierna/branscherna ser man ingen större 

skillnad vare sig i hur mycket man vet om dem eller vad man har för intryck. För tjejer ser vi en något 

högre siffra för skogsindustrin i frågan hur väl man känner till branschen; 2,8 jämfört med killarnas 2,5. 

Överlag har eleverna svarat att intrycket av de olika branscherna är högre än vad de känner till om 

respektive bransch. Gruv- och mineralindustrin sticker inte ut jämfört med de övriga industrierna vare sig i 

frågan om hur mycket man vet om den eller vad man har för intryck. 



 
 

 
 

I figur 5 nedan visas svaren på vad man förknippar eller associerar med gruv- och mineralnäringen. Av 

femton alternativ skulle man välja de fem alternativ som man tyckte passade in bäst. Svaren i figur 5 är 

uppdelade efter kille och tjej, även om det inte är speciellt stor skillnad i hur de svarar. Från diagrammet 

kan vi utläsa att det som eleverna mest associerar till gruv- och mineralnäring är metaller, vilket både killar 

och tjejer svarar. Därefter kan vi se att maskin, industri, miljöförstöring och naturresurs är de 

nästkommande mest valda orden.  

Figur 5. Stapeldiagram med elevernas associationer till gruv- och mineralnäringen. 

 

 

Figur 6. Mest valda respektive minst valda ord som eleverna förknippar med gruv- och 

mineralnäringen. 



 
 

 
 

I figur 6 sammanfattas de mest respektive minst valda orden för killar och tjejer. Vad som blir tydligt här 

är att de ord som gruvnäringen gärna skulle vilja att ungdomar tänker på när de tänker gruv- och 

mineralnäring, så som klimatnytta, vindkraftverk och förnybar energi, alla är ord som eleverna minst 

förknippar med gruvnäring. 

 

 
Figur 7. Eleverna svar på frågan om de skulle kunna tänka sig att arbeta inom gruvnäringen samt om 

de kunde utveckla/beskriva lite varför de kunde tänka sig eller inte tänka sig det (fritext). Killar och 

tjejer svarade relativt olika på frågorna, varför de presenteras för sig. Nästan alla elever svarade på 

frågan om de kunde tänka sig att jobba inom gruvnäringen (ja – nej – kanske), men bara 90 elever 

svarade med en beskrivning eller kommentar till varför de tyckte så. 



 
 

 
 

I figur 7 presenteras resultat på frågan hur intressant det vore att jobba inom gruvnäringen i framtiden. 

Resultaten visas separat för killar och tjejer, då det var viss skillnad i hur de svarade. Tjejer svarade i 

betydligt större utsträckning att de inte visste, medan killar i större utsträckning svarade ”nej”, att de inte 

kommer vilja jobba inom gruvnäringen. Något större andel killar än tjejer svarade att de var intresserade 

av att jobba i gruvnäringen i framtiden, 18 % för killarna jämfört med 11 % för tjejerna. Värt att notera är 

ändå att om man lägger ihop siffrorna för ”ja” och ”kanske” så hamnar vi på 62 % för killarna och hela 77 

% för tjejerna. Vilket måste ses som positivt för gruvnäringens framtid. 

När det kommer till att utveckla eller beskriva lite mer om varför de vill, inte vill eller kanske vill jobba 

inom gruvnäringen i framtiden, så svarar tjejer i större utsträckning än killar att de inte är intresserade eller 

kanske inte intresserade på grund av att det inte är det de har tänkt sig för framtiden, att de har andra 

planer. För killarna är lönen en viktig faktor, och många av de som säger att de är intresserade att jobba i 

gruvindustrin i framtiden framhäver att det är ett intressant jobb med bra lön. De killar som inte är så 

intresserade av gruvjobb menar istället att det är tråkigt. En mindre andel tjejer (14 %) än killar (20 %) 

tycker att det kan vara ett farligt jobb (sprängningar, ras, damm). 

I figur 8 visas hur eleverna tror att könsfördelningen ser ut i en svensk gruva. Svaren är uppdelade på hur 

tjejer respektive killar svarade på frågan. Intressant att se att svaren överensstämmer väl med hur den 

faktiska könsfördelningen för närvarande är vid svenska gruvor.  

 
Figur 8. Eleverna svar på hur de tror att könsfördelningen ser ut i en svensk gruva. Tjejers respektive 

killars svar presenteras separat, dock är siffrorna relativt lika. Tjejer uppskattar andelen män 

respektive kvinnor till 76,5/23,5 medan killarna uppskattar det till 78/22.  

Killar och tjejer har liknande uppfattning om fördelningen, lite intressant dock att tjejer faktiskt tror att 

andelen kvinnor är större än vad killar tror. Detta är intressant då svaren från fråga 6 – Vad förknippar du 

med gruv- och mineralnäringen? (figur 5) visar att tjejer i mycket liten utsträckning (0,4 %) förknippar det 



 
 

 
 

med ”kvinna”. Motsvarande siffra för killar är 1,8 %. 1,8 % är fortfarande en låg siffra, men i paritet med 

vad man svarar på fråga 8 (på fråga 6 svarar killar att de förknippar gruv- och mineralnäringen med 

”kvinna” respektive ”man” 1,8 % respektive 5,5 %. Motsvarande siffror för tjejers svar på fråga 6 är 0,4 % 

(”kvinna”) respektive 5,1 % (”man”)). 

 

 
Figur 9. Svar på frågan om vi behöver gruvor här i Sverige, samt utveckling/beskrivning av varför man 

tycker så (fritext). Resultaten uppdelade på killar och tjejer. Nästan samtliga deltagande svarade på 

frågan om de tyckte att vi behövde gruvor här i Sverige (ja – nej – vet inte), medan lite drygt hälften 

(80 elever) utvecklade varför de tyckte så. 



 
 

 
 

Majoriteten av eleverna som deltog i undersökningen tycker att vi behöver gruvor här i Sverige (figur 9). 

De största anledningarna till att de tycker så är för att det är viktigt för Sveriges ekonomi och att det är 

viktigt med tillgång på metaller och material, för att kunna bygga och producera saker som vi vill ha och 

behöver. Ungefär 15 % av killarna och 10 % av tjejerna tycker att det är bättre att ha gruvor i Sverige så att 

man slipper importera metaller. De som är negativa till att vi ska ha gruvor i Sverige, eller inte vet vad de 

tycker i frågan, anger främst att det påverkar miljön negativt och att det kan vara bättre att importera 

metaller från andra länder. 

I figur 10 och delvis figur 11 visas resultaten av när eleverna fick fundera över frågan vad mer man bör 

tänka på om man ska öppna en gruva; kan det finnas andra som vill använda marken till annat och vad 

tycker de är viktigast att tänka på. Från fråga 10 (figur 10) kan vi se att jordbruk är det som flest elever 

tycker att man bör tänka på, och det är också det som flest svarar på fråga 11 – kan det finnas andra som 

använder eller vill använda marken till annat. Dock är fråga 11 något för otydligt ställd, vilket resulterade i 

att ett väldigt litet antal elever svarade utförligt på den. Många elever svarade bara ”ja”. Andra saker som 

eleverna tyckte var viktigt att tänka på om man skulle öppna en gruva var: lagar, lokalsamhället, 

arbetstillfällen och skogsbruk. 

 
Figur 10. Svar på frågan vad man bör tänka på om man ska öppna en gruva. Uppgiften var att välja de 

fem man tyckte var viktigast ur ett ordmoln/lista. Ur diagrammet går att utläsa att jordbruk är det som 

flest elever tycker är viktigt att ta hänsyn till, följt av lagar, lokalsamhället, arbetstillfällen, skogsbruk 

och vägar.  



 
 

 
 

 
Figur 11. Svar på frågan om det kan finnas andra som använder eller vill använda marken till annat. 

Detta var en fritextfråga som många antingen bara svarade ”ja” på eller hoppade över. Ett mindre 

antal elever (22) skrev ett svar på frågan. 

På fråga 12 fick eleverna fortsätta att fundera över olika intressen som kan finnas för markanvändning och 

samhället genom att beskriva i fritext vad de tyckte att kraven bör vara för att få starta en gruva i Sverige. 

Svaren skiljde sig något mellan de olika orterna; i Luleå till exempel tyckte eleverna att erfarenhet och 

ekonomiska resurser var viktigt (figur 12). Gemensamt för alla orter var att övervägande del av eleverna 

svarade att samhälle, säkerhet och miljö var det som var viktigast att ställa krav på om man ska öppna en 

gruva (50 % (Luleå), 65 % (Skellefteå) respektive 70 % (Örebro) av eleverna tyckte att detta var viktigast). 

 
Figur 12. Elevernas svar på frågan om vad de tycker att kraven ska vara för att man ska få 

öppna/starta en gruva i Sverige. Frågan var en fritextfråga och totalt svarade knappt 70 elever på 

frågan, jämnt fördelat över de tre regionerna (Luleå, Skellefteå och Örebro). 



 
 

 
 

     
Figur 13. Vad tycker du om återvinning och återanvändning av metaller? Här fick eleverna ange en 

siffra mellan 1 – 5, där 1 var väldigt dåligt och 5 var väldigt bra. Medelvärde för alla svaranden: 4,1. 

Figur 13 visar medelvärdet av alla elevers svar på frågan vad man tycker om återvinning och 

återanvändning av metaller, ange en siffra 1 – 5. Medelvärdet 4,1 är relativt högt, dvs de flesta tycker att 

återvinning och återanvändning av metaller är bra. Som frågan är ställd, och med en så pass lätt skala att 

bara ange en siffra kunde man ha tänkt sig att medelvärdet skulle kunnat vara något högre – återvinning 

och återanvändning är ju något som de allra flesta tycker är väldigt viktigt. 

På fråga 14 ser vi en stor skillnad i svar utifrån vilken ort man bor i. I Luleå främst, men också i Skellefteå 

svarar eleverna järn i betydligt större utsträckning än eleverna i Örebro (figur 14). Med i figuren är också 

siffror från SGU med som visar hur mycket metall som återvinns i Sverige. Frågan var en alternativfråga, 

där fem olika svarsalternativ gavs och man kunde välja en av metallerna. 

 
Figur 14. Elevernas svar på frågan vilken metall vi är bäst på att återvinna i Sverige, sett till mängd. 

Resultaten är uppdelade efter region, då det visade sig vara ganska stora skillnader i svaren med 

avseende på denna parameter. Totalt svarade 135 elever på frågan. 



 
 

 
 

Som en fortsättning på temat om återvinning ställdes också frågan till eleverna om de trodde att det räckte 

med att återvinna metaller eller om det behövs ny brytning för att tillgodose dagens behov av metaller. 

Resultaten visas i figur 15. Här kan vi se att de flesta elever tror att det måste till brytning och 

nyproduktion av metaller (55 %). Ungefär 15 % menar att vi både måste återvinna och producera nya 

metaller, medan ungefär 10 % inte riktigt svarar på frågan utan mer konstaterar att vi borde försöka 

återvinna mer. Nästan en femtedel av eleverna som svarar på frågan menar att det räcker med att återvinna 

för att tillgodose dagens behov av metaller.  

 

 
Figur 15. Elevernas svar på frågan kring om återvinning kan vara tillräckligt för att tillgodose dagens 

behov av metaller, eller om vi behöver bryta och producera nya. Frågan var en fritextfråga och totalt 

66 elever svarade på frågan. 

I figur 16 visas ett ordmoln med svar på frågan om hur det kommer att se ut om 100 år. Ju större text ett 

ord är skrivet med, desto mer frekvent förekommande som svar. Från figuren kan ses att de mest frekvent 

förekommande svaren är att staden flyttas (här Kiruna som åsyftas), jordens resurser är slut och att vi 

kommer ha bättre metoder och tekniker för återvinning. Andra meningar som framkommer är att miljön 

har blivit förstörd, allt är robotstyrt, vi har bättre teknik och mer gruvor. Jordens undergång nämns några 

gånger, men samtidigt är det också en del som rätt och slätt tror att det kommer att bli ”bättre”. 



 
 

 
 

 
Figur 16. Elevernas svar på fritextfrågan ”Hur ser det ut om 100 år?”. Ordmolnet skapat genom 

wordclouds.com. Ju större storlek ordet är skrivet med, desto högre frekvens. 

En av de viktigare frågorna för Metals4U-projektet är den sista frågan, där eleverna skulle beskriva hur de 

helst skulle vilja lära sig mer om gruvnäringen. Frågan var en fritextfråga och endast 63 av eleverna 

svarade med någon form av utförligare svar. 27 elever svarade ”vet ej” och övriga lämnade blankt, vilket vi 

även tolkar som ”vet ej”. Till skillnad från att lämna blankt/svara ”vet ej”, vilket vi tolkar som att man kan 

vara intresserad av att lära sig mer, men man vet inte på vilket sätt, så svarade 16 % av eleverna att de inte 

vilja lära sig mer, dvs. inget sätt (figur 17).  

En stor andel av eleverna skulle vilja lära sig genom att besöka en gruva och få se hur det ser ut i 

verkligheten. En del elever uttryckte också att de skulle vilja träffa eller få besök av personer som jobbar 

inom gruvnäringen, så att de kan beskriva och berätta hur det är. Många elever svarar att de vill lära sig 

mer om gruvnäringen i skolan och sättet de vill lära sig på ska gärna vara praktiskt och kul, gärna genom 

att titta på filmer. Vissa elever svarar att de vill läsa om det och en del skulle vilja lära sig mer om historia 

kring gruvor och gruvbrytning. 



 
 

 
 

 

Figur 17. Elevernas svar på frågan om hur de skulle vilja lära sig mer om gruvnäringen. Värt att notera 

att endast 63 av eleverna svarade på frågan, övriga valde att avstå från att svara eller att svara ”vet 

ej”. 

 

 

 

 

 

 


