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SAMMANFATTNING 
 
Detta är en enkätstudie av skolors miljöarbete, det vill säga hur skolorna arbetar med och 
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visat. På grundval av att resultatet i enkätstudien visade på ett nästintill obefintligt 
miljöarbete på skolorna samt att de inkomna svaren blev färre än beräknat, så har ett 
förslag arbetats fram tillsammans med en miljöutvecklare för hur skolor kan arbeta med 
miljön. Detta för att miljöarbetet skall bli en naturlig del såväl i undervisningen som i 
skolans övergripande arbete. Arbetet har präglats av miljömedvetenhet och därför har 
enkätutskicket samt svar på enkäten skett via e-post. 
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1 INTRODUKTION 
 
Detta arbete handlar om hur skolor arbetar med miljön och är gjort utifrån en 
enkätundersökning där skolledare eller miljöansvariga på skolor i Kalmar kommun 
besvarat frågor om sitt yttre miljöarbete det vill säga hur skolor påverkar våra 
naturresurser, luft, mark, vatten samt levande organismer. Jag har valt ämnet utifrån mitt 
intresse för miljön samt att detta är en fråga som är i hetluften just nu runt om i hela 
världen på grund av miljöhoten och klimatförändringarna som sker. Skolan är det forum 
där eleverna får lära sig om vår värld och förutsättningarna som finns och därför tycker 
jag att det är viktigt att ta upp detta ämne utifrån skolornas synvinkel och deras arbete 
för vår gemensamma miljö och framtid. 
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrundkapitlet beskrivs vad miljö är, hur skolan ser på miljön och vad läroplanen 
och styrdokumenten säger om miljöundervisningen. Vidare beskrivs olika 
miljöledningssystem och hur skolor skall arbeta för att bli miljöcertifierade. Även 
miljöundervisning tas upp samt aktuell forskning inom ämnet hur skolor arbetar med 
miljön. 
 

2.1 Vad är miljö och varför är det viktigt för skolan? 
 
I Svenska Akademiens ordlista (SAOL, 2006) beskriver man ordet miljö som ett  
 

yttre förhållanden som påverkar allt liv (SAOL, 2006). 
 
Miljöfrågor har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren, speciellt genom de 
pågående klimatförändringarna. Diskussioner om hur vi bäst bevarar och förvaltar våra 
resurser förs nu på olika nivåer i samhället. En av orsakerna till detta är Agenda 21, ett 
handlingsprogram som togs fram vid FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992. Målet för 
konferensen var att: 
 

uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot 
miljön (Regeringen, 2007 Agenda 21 en sammanfattning, s 5). 

 
En av de saker som föreslås i handlingsprogrammet var att: 
 

Få alla olika grupper och individer i samhället att delta i arbetet med miljö- och 
utvecklingsfrågorna (Regeringen, 2007 Agenda 21 en sammanfattning, s 5). 

 
Regeringen gav sitt svar på Agenda 21 genom ta fram ett nationellt handlingsprogram 
som kallades ”Svensk strategi för hållbar utveckling” (Regeringen 2006). Den svenska 
strategin baseras på långsiktighet och helhetssyn vad gäller samhällsplanering, 
naturresurs utnyttjande och mänskliga resurser. Detta uppnås bland annat genom 
demokratiska värderingar och gemensamt ansvar. 
 

Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s 8). 

 
För en hållbar utveckling behövs ekonomisk tillväxt, den är i högsta grad beroende av 
naturtillgångar, hanteringen av dessa, samt befolkningens generella levnadsvillkor. Vi är 
alla, ur ett globalt och lokalt perspektiv beroende av naturen som en resurs för föda och 
energiproduktion och de naturliga kretsloppen, till exempel vattnets kretslopp, på grund 
av att det påverkar dessa livsuppehållande system. Det är därför nödvändigt att vi 
människor inte förstör ekosystemens funktioner (Myndigheten för skolutveckling, 
2007). 
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Ett av de föreslagna sätten att nå de mål som sattes med Agenda 21 är genom utbildning. 
Utbildning skall ske på skolnivå och universitetsnivå men även inom ickeformell 
utbildning (Skolverket, 2001). Den information som presenteras här gäller till största 
delen skolan. År 2000 antogs Hagadeklarationen (Skolverket, 2001) som är en 
överenskommelse mellan utbildningsministrarna i Östersjöregionen. Hagadeklarationen 
innebär att utveckla och genomföra en agenda 21 plan för utbildning. Hagadeklarationen 
trycker på utbildning på alla nivåer i utbildningssystemet och detta skall baseras på: 
 

en integrering av miljömässiga, ekonomiska, och sociala aspekter (Skolverket, 2001, 
s 6). 

 
Skolan skall: 
 

förse barn, ungdomar och vuxna med kunskap, färdighet, förmåga och viljan att 
arbeta för en hållbar utveckling (Regeringen, 2007, s 5). 

 

2.2 Skolans styrdokument angående miljöundervisning 
 
Eftersom skolan skall ses som en naturlig start på ett miljöengagemang, där eleverna får 
förståelse för de naturliga kretsloppen och vår livsstils påverkan på dessa, är det av vikt 
att ta del av vad läroplanen tar upp i detta avseende. I Lpo 94 står följande: 
 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 
själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling (Skolverket, 2007). 

 
Eftersom undervisning i skolan skall läggas upp efter strävansmål finns också här 
riktlinjer för hur miljöundervisningen skall gå till. Nedan följer ett citat ur grundskolans 
strävansmål: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 
 
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön, 
• har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra, 
• känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande 
ekologiskall sammanhang, 
• har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön, i ett vidare 
perspektiv (Skolverket, 2007, Lpo 94). 

 
Strävansmålen inkluderar även demokratiska värdefrågor som påverkar alla individers 
närmiljö nämligen att varje elev: 
 

•utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, 
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• respekterar andra människors egenvärde, 
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling, samt medverkar till att bistå andra människor (Skolverket, 2007, Lpo 
94). 

 
De miljöfrågor som ligger i fokus för detta arbete är inte den demokrati och de 
värdefrågeställningarna som påverkar elevernas förhållningssätt till medmänniskor. 
Fokus ligger på de biologiska/kemiska miljöfrågeställningarna rörande hur skolan dels 
arbetar för att minimera resursanvändning, dels hur skolan arbetar för en så bra 
undervisning som möjligt på detta område. 
 
Några av de satsningar som gjorts för att stödja skolornas miljöarbete har varit i 
projektform och inkluderar bland annat certifieringar av skolor. Under rubriken 
miljöledningssystem presenteras tre av dessa certifieringar/utmärkelser som skolor kan 
få tilldelade för sitt miljöengagemang och de krav som ställs för att få dessa. Dessa 
certifieringar inkluderar allt från hur skolan arbetar för att minska sin konsumtion av 
exempelvis; energi, vatten och sopor till den miljöundervisning som skolan ger sina 
elever. Detta stöd finns alltså att tillgå utöver kursplaner och läroplaner. 
 

2.3 Miljöledningssystem 
 
Miljöledningssystem är ett verktyg som man använder sig av för att organisera 
miljöarbetet inom till exempel organisationer eller företag. Det är en viktig del i arbetet 
för att få kontroll på organisationens miljöpåverkan men även för att man skall kunna 
förbättra miljöarbetet (Naturvårdsverket, 2007). Det finns tre miljöledningssystem som 
är anpassade för skolans verksamhet och dessa är grön flagg, miljöskola/skola för 
hållbar utveckling och miljödiplomering. Dessa system är uppbyggda på ungefär samma 
sätt, vilket innebär att skolan till en början beskriver sin verksamhet och vilka lagar och 
bestämmelser som finns samt gör en redovisning för hur skolans verksamhet påverkar 
miljön. Därefter gör verksamheten olika ställningstaganden samt väljer en inriktning i 
sitt miljöarbete och skriver en miljöpolicy. Efter detta ställer man upp mål för 
miljöarbetet och arbetar fram ett handlingsprogram där verksamheten beskriver hur 
arbetet skall genomföras och vem som är ansvarig. Avslutningsvis görs en miljörevision 
som grundas på en skriftlig dokumentation och slutar i en sammanfattande 
miljöredovisning (Lidesten, 2003). 
 

2.3.1 Grön flagg 
 
Grön flagg är en internationell utmärkelse som är utvecklad för förskolors och skolors 
miljöarbete och leds av FEE (Foundation for Environmental Education). I Sverige är det 
Stiftelsen Håll Sverige Rent (Håll Sverige Rent, 2007) som delar ut grön flagg till 
skolor. 
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Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten 
prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling (Håll 
Sverige Rent, 2007; http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=40). 

 
I många svenska kommuner har man tagit beslutet att förskolor och skolor skall ha grön 
flagg som sitt miljöledningssystem. Alla de förskolor och skolor som arbetar för grön 
flagg medverkar för att miljöarbetet skall bli bättre och gå framåt. På skolorna bildar 
man ett miljöråd där både personal och elever finns representerade, därefter sätts fem 
konkreta miljömål upp utifrån ett av de fem områden som finns att välja mellan, 
nämligen: 
 

Kretslopp, Vatten, Energi, Skog, Livsstil och hälsa 
(Håll Sverige Rent, 2007; http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=131). 

 
Efter ett halvår kan förskolan/skolan redovisa sina uppnådda mål i en rapport och 
därefter bedömer Håll Sverige Rent om de skall få grön flagg. Den gröna flaggen ses 
som en tillgång och används bland annat för marknadsföring av skolan. Efter att 
förskolan/skolan fått grön flagg fortsätter de sitt miljöarbete med kontinuitet där man 
hela tiden sätter upp nya mål som senare redovisas (Håll Sverige Rent, 2007). 
 

2.3.2 Miljöskola/skola för hållbar utveckling 
 
Miljöskola eller Skola för hållbar utveckling som det heter nu, är framtaget av 
skolverket och myndigheten för skolutveckling. Utgångspunkten för utmärkelsen är 
läroplanerna och karaktäriseras av: 
 

delaktighet samt medvetenhet och kunskap om hållbar utveckling ur ett socialt, 
kulturellt, etiskt, estetiskt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv (Skolverket, 2005; 
http://www.skolverket.se/skolfs?id=1175). 

 
Utmärkelsen är en process som pågår hela tiden eftersom man ständigt relaterar till 
aktuella frågor kring hållbar utveckling både i närmiljön och i samhället. Basen i arbetet 
för att få utmärkelsen skola för hållbar utveckling är att man hela tiden för ett 
systematiskt kvalitetsarbete och följer de lagar och förordningar som är relevanta för 
arbetsområdet (Skolverket, 2005). Utmärkelsen ges då verksamheten arbetar med 
samtliga kriterier inom de två områdena som finns, nämligen pedagogisk ledning och 
pedagogiskt arbete. Området pedagogisk ledning innebär det ansvar som åligger den 
pedagogiska ledningen i arbetet för att leda och utveckla verksamheten för en hållbar 
utveckling. 
 

• Verksamheten är organiserad så att alla barn, studerande och personal ges 
möjlighet att aktivt delta i arbetet för en hållbar utveckling. 

• Rutiner finns för hur ny personal informeras och involveras i arbetet för 
hållbar utveckling. 

• Personalen får den kompetentutveckling som krävs för att kunna delta i 
arbetet för en hållbar utveckling. 
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• Verksamheten informerar och delar med sig av sina erfarenheter av arbetet 
för en hållbar utveckling och samarbetar med andra verksamheter och 
aktörer utanför verksamheten. 

• En samlad analys och bedömning görs årligen av måluppfyllelsen i de 
nationella styrdokumenten kring frågor som rör lärande för hållbar 
utveckling och åtgärder för utveckling formuleras om målen inte har 
uppnåtts (Skolverket, 2005; http://www.skolverket.se/skolfs?id=1175). 

 
Området pedagogiskt arbete innebär det ansvar som personalen har i att utveckla det 
pedagogiska arbetet för en hållbar utveckling. Det är här som man utifrån sammanhang 
och innehåll kopplar sitt arbete till målen i läroplanerna och kursplanerna med ett syfte 
att få eleverna att nå nationella mål (Skolverket, 2005). 
 

• Barn, studerande och pedagoger deltar gemensamt i arbetet med att 
formulera mål, planera, genomföra och utvärdera lärande för hållbar 
utveckling. 

• Övriga personalgrupper är delaktiga och stödjer arbetet kring lärande för 
hållbar utveckling utifrån sina kompetensområden. 

• Barn och studerande har en aktiv, stark och tydlig roll och ges möjlighet att 
ha ett reellt inflytande över sitt lärande utifrån sina förutsättningar. 

• Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt. 
• Arbetet dokumenteras kontinuerligt och en samlad analys och bedömning 

görs årligen av måluppfyllelsen i de nationella styrdokumenten kring 
lärande för hållbar utveckling och åtgärder för utveckling formuleras om 
målen inte har uppnåtts. Den samlade bedömningen med åtgärder för 
utveckling rapporteras till ledningen (Skolverket, 2005; 
http://www.skolverket.se/skolfs?id=1175). 

 
Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling behålls genom att verksamheten varje år 
utvecklar sitt arbete och gäller i högst tre år från det att skolan fått utmärkelsen 
(Skolverket, 2005). 
 

2.3.3 Miljödiplomering 
 
Miljödiplomering är framtaget av Göteborgs kommun och är ett arbetssätt där skolorna i 
Göteborg samt kranskommunerna blir en del av den kommunala verksamheten och man 
får även stöd av de Agenda 21 kontor som finns i kommunerna. Man arbetar här utifrån 
en checklista vilket gör arbetet både konkret och överskådligt (Lidesten, 2003). 
Miljödiplomering kräver färre resurser än andra miljöledningssystem och eftersom man 
arbetar efter en checklista så garanteras miljöarbetet (www.miljö.goteborg.se). 
 

2.4 Miljöundervisning 
 
Var och hur bedrivs undervisning om miljöfrågor? En del av svaren kan läsas i en 
undersökning av miljöundervisning i skolan, gjord på begäran av skolverket (Skolverket, 
2001). De resultat som presenteras i undersökningen visar att miljöfrågor tas upp på alla 
nivåer i skolan. Av 568 tillfrågade lärare på nivåer som sträcker sig från förskola till 
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gymnasiet och komvux visade det sig, till exempel, att; 90% av lärarna i 
naturorienterade ämnen på grundskolenivå har miljöundervisning, 94% av 
förskolelärarna sysslar med miljöundervisning medan enbart 30% av språklärarna ansåg 
sig ta upp miljöfrågor. Andelen lärare på gymnasienivå som bedriver undervisning i 
området är dock färre. Inom naturvetenskapliga ämnen på gymnasienivå ansåg sig 58% 
ha miljöundervisning medan 76% av de samhällsvetenskapliga lärarna hade 
undervisning på området. Den större delen av tidigare års lärarna menar dock att 
 

miljöperspektivet är ett av många perspektiv som måste behandlas och jag brukar ta 
upp det i samlad from av t.ex. en temavecka eller ett undervisning moment eller en 
kurs (Skolverket 2001, s 27). 

 
Vad som efterfrågades av lärarna var fortbildning, relevanta böcker och arbetsmaterial, 
mindre schemalagd undervisning, mer pengar samt mer tid. En av de slutsatser som 
drogs var att undervisningen inom detta område har avstannat i sin utveckling. Värt att 
notera är de pratiska insatser som görs av de 36 tillfrågade skolledarna. 
 
Praktisk insats Antal positiva svar (av 36 tillfrågade) 
Källsortering 26 
Minskad kemikalieanvändning 2 
Energibesparing 3 
Kravmärkt mat 3 
Minskade transporter 3 
Utemiljö 3 
Miljöråd 1 
Lagring digitalt och kommunikation via e-
post 

2 

Sikta mot Miljöskola 1 
Sikta mot Grön flagg 1 
 
(Informationen hämtad ur Skolverket, 2001, s 33) 
 
Tydligt var att miljöundervisning och praktiska insatser till stor del tycks bedrivas av 
människor med ett privat intresse i frågan. De personer som var drivande var allt från 
skolsköterskan till tysklärare. Rapporten fastställer att det finns en stor variation i 
undervisningen omfattning och djup mellan skolor. 
I samma undersökning (Skolverket, 2001) fick eleverna besvara en fråga om vad de 
tycker de är mest oroande för framtiden. Resultatet visar att det största oron gäller 
miljön, på andra plats kommer krig. Lösningarna på miljöproblemen såg eleverna som 
teknisk utveckling och en större medvetenhet. Axelsson (1997) menar att ett sätt att 
bredda medvetenheten och ge elever större perspektiv på miljöfrågor är att ha 
undervisning inom de olika ämnesområdena. 
 
I skolan får eleverna en möjlighet att komma med nya idéer och förändringar genom att 
man arbetar med miljöfrågor och till exempel lär sig hur man sorterar avfall rätt, lagar 
mat och odlar (Andersson, 2002). Axelsson (1997) menar att miljöundervisningen hör 
hemma bland de naturvetenskapliga ämnena, men att man skulle vilja ha 
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miljöundervisning som en del även i andra ämnen. För att man skall kunna ändra 
attityderna hos våra medborgare så behövs det kunskap och utbildning om miljöfrågor. 
 

Den stora uppgiften för skolorna idag är att utbilda eleverna för ett ekologiskt 
uthålligt samhälle (Junker, 1993, s 132). 

 
Mer tid borde finnas för miljöundervisningen i skolan för att få eleverna engagerade och 
intresserade för studier om en god miljö (Junker, 1993). I Skandinavien har man lagt 
undervisningens fokus på att studera miljöproblem och visa att naturen blivit skadad och 
hur man kan se detta. Dock har man inte lagt någon undervisningstid på att visa 
lösningar för miljöproblemen (Ekborg, 2002). Junker (1993) skriver det finns krav på att 
man skall ta ansvar och kunna arbeta för att lösa problem. Därför bör undervisningen om 
miljöfrågorna vara integrerad i fler ämnen som vinklar problemen för att ge eleverna en 
bättre chans till att ta egna ställningstaganden. Detta leder också till att de får kunskaper 
som ger dem en klar bild över problemen som finns och hur man på olika sätt kan lösa 
dem. Axelsson (1997) skriver att man med miljöfostran vill få eleverna att handla 
instinktivt och att detta skall ske utan att uppror väcks. De skall med automatik till 
exempel slänga saker som bör komposteras i komposten. 
 

Eleverna skall lära sig hur vi bör förhålla oss till naturen och vilket ansvar vi har för 
den (Ekborg, 2002, s 36). 

 
Miljöundervisningen har ökat i den svenska skolan, men det miljöarbete som bedrivs är 
beroende av eldsjälar som har ett stort intresse för miljön. Både lärare och skolledare är 
osäkra på hur de kan göra eleverna delaktiga i miljöarbetet (Ekborg, 2002). I de enskilda 
skolornas arbetsplaner ses miljön som viktigt och arbetsplanerna tar upp hur man skall 
se på miljön i skolan. I planerna beskrivs det både hur verksamheten skall anpassas till 
miljön samt hur man skall få in miljön som ett moment i undervisningen (Skolverket, 
2001). 
 

2.5 Aktuell forskning 
 
Papadimitriou (2004) skriver att de senaste globala miljöproblemen lett till att man som 
lärare fått ett stort intresse för att lära eleverna om miljön och hur vi skall handskas med 
den i framtiden. Både lärare och elever har enligt undersökningar uppmärksammat de 
underskattningar som finns angående miljöfrågorna. Lärarstudenters uppfattning om 
klimatförändringarna, ozonlagret och växthuseffekten studerades också och visade att 
lärarstudenterna i stor grad trodde att klimatförändringarna berodde på vårt beteende och 
baserade sin tilltro på sina egna erfarenheter. Däremot visste de inte hur de skulle agera 
för att minska klimatförändringarna. Firth & Winter (2007) tar upp samma ämne och 
skriver om Initial teacher training (ITT) som är ett program i England som försäkrar att 
alla lärare kan undervisa om hållbar utveckling redan i början av sin karriär. Eftersom 
hållbar utveckling är en av tvåtusentalets starkaste frågor är det viktigt att man redan i 
lärarutbildningen får undervisning som ger kunskaper om miljöhoten och den framtid vi 
kommer att möta om vi inte gör någonting åt klimathoten. ITT programmet skall 
användas för att lära de framtida lärarna om klimathoten men används inte i någon större 
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omfattning på grund av att man i England inte har några lagstadgade behörighetskrav för 
att bedöma hållbar utveckling. Detta är något som lärarna intygar samt att man knappt 
nämnt någonting om hållbar utveckling inom ITT programmet. Ekborg (2002) skriver 
om miljöundervisningen och hur den ser ut på svenska lärarutbildningar. Bilden som hon 
fått fram genom undersökningar visar på att vi i Sverige ger en bra grund för lärare att 
stå på om man ser till det stora hela. Dock visar undersökningen att det finns brister i 
kunskaper och hur man skall tillämpa dem i ett annat sammanhang än just så som 
lärarstudenterna lärt sig på föreläsningarna. 
 
Houtsonen (2004) skriver om ett webbaserat samarbete som arbetats fram för att lära ut 
om hållbar utveckling i skolor runt om i världen vilket är av stor vikt. Den webbaserade 
undervisningen ger många möjligheter och utmaningar men det finns också hinder som 
att till exempel alla elever inte har tillgång till datorer eller vet hur man skall använda 
dem. Detta problem finns även hos lärarna och måste lösas innan man kan börja med 
denna form av undervisning. Användandet av webbaserad undervisning varierar mellan 
olika länder såväl som skolor. Houtsonen skriver vidare att eftersom undervisningen om 
hållbarutveckling är tvärvetenskaplig så borde den finnas som en del inom alla ämnen. 
Webbaserad undervisning kan ge kunskaper om miljö som annars är otillgängligt för 
eleverna och i framtiden kan det också bli möjligt med en fördjupad virtuell verklighet. 
Houtsonen menar att en målmedvetet baserad miljöundervisning som kombinerar 
erfarenheter utomhus med ett samarbete om hållbar utveckling som är webbaserat ger 
stora möjligheter. 
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3 SYFTE 
 
Syfte med arbetet är att undersöka ett antal skolors yttre miljöarbete, det vill säga hur 
skolor påverkar våra naturresurser, luft, mark, vatten samt levande organismer, men 
även de miljömål skolan har för att värna om vår miljö. 
 
Undersökningen görs utifrån frågeställningen hur skolor arbetar med den yttre miljön. 
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4 METOD 
 
I detta kapitel beskrivs hur undersökningen genomfördes, vilka som deltog i 
undersökningen, hur resultatet av undersökningen redovisades samt vad som hade 
kunnat göras annorlunda i undersökningen för att resultatet skulle kunna bli bättre. 
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Som undersökningsmetod valdes enkätstudie, då detta dels är en relativt snabb 
undersökningsmetod, dels innebär den att inga avvikelser kan förekomma i 
frågeställningen till de svarande. Dock skiljer sig alltid tolkningen av frågorna mellan 
olika individer. Enkätfrågorna arbetades fram och skickades med e-post till skolledare. 
Svar på enkäten begärdes tillbaka med e-post (Bilaga 1).  
 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Som undersökningsgrupp valdes de 29 skolenheterna i Kalmar kommun ut. De skolor 
som valts ut är både sådana med grönflagg, utan grönflagg och de som strävar efter att få 
grönflagg inom en snar framtid. Önskvärt var att de som svarade på enkäten var 
skolledare eller miljöansvariga på respektive skola. De deltagande fick själva välja om 
de ville svara på enkäten eller ej. 
 

4.3 Genomförande 
 
Enkäten skickades till alla skolenheter inom Kalmar kommun (29st). Efter utskickandet 
av enkäten kom dock endast fem svar tillbaka via e-post (då de hade blivit ombedda att 
svara på detta vis för att värna om miljön). Tre svar kom vid första utskicket och två 
efter en påminnelse som skickades ut två veckor efter första utskicket. Av de svar som 
kom in gjordes en sammanställning på hur de fem skolorna arbetar med den yttre miljön 
i största allmänhet samt i undervisningen. På grund av att det primära undersöknings 
området endast kunde baseras på det fåtal enkätsvar som inkom, utökades arbetet. För att 
arbetet skulle få större praktisk tillämpning arbetade jag tillsammans med en 
miljöutvecklare inom Lindsdalsnätverk i Kalmar kommun fram ett förslag på hur skolor 
kan arbeta mer med den yttre miljön. 
 

4.4 Databearbetning 
 
De svar som kommit in jämfördes sinsemellan för att få en tydlig bild av skillnader och 
likheter i skolornas miljöarbete för en bättre yttre miljö. Sammanställningen av 
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enkätsvaren gjordes utifrån två perspektiv, nämligen hur de arbetar med den yttre miljön 
i största allmänhet samt i undervisningen. 
 

4.5 Metodkritik 
 
Undersökningen gjordes genom en enkät som skickades ut till några skolor. Mängden 
svar förväntades bli fler än de som kom in vilket tydligt visar på att undersökningen 
borde ha gjorts på ett annat sätt. Antingen kunde man gjort enkäten mer specifik med till 
exempel bara en stor övergripande fråga om skolornas yttre miljöarbete eller med frågor 
som krävde tydligare svar. Ett annat alternativ hade varit att gå ut och göra intervjuer för 
att få djupa svar med mycket information som kunde ha gett tydligare riktlinjer för 
skolornas faktiska arbete med den yttre miljön. Med tanke på de få enkätsvar som kom 
in så kunde jag efter att ha arbetet fram ett förslag med miljöutvecklaren stämt möte med 
skolledarna för att diskutera förslaget, dock fanns det ingen tid för detta. 
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5 RESULTAT 
 
Av de enkätsvar som kom in framkom att de flesta skolors arbete med den yttre miljön 
till största delen bestod av sopsortering (se Tabell 1). Bara en av fem skolor använder sig 
av miljömärkta varor. Fyra av fem skolor arbetar för minskad pappersförbrukning. En av 
fem skolor försöker aktivt att använda sig av e-post istället för den vanliga posten medan 
tre av fem skolor arbetar för minskad vatten- och elförbrukning. När det gäller 
transporter arbetar två av fem skolor med att minska dessa, men bara en av fem skolor 
väljer ekologiska produkter. Tre av fem skolor komposterar och två av fem använder sig 
av lågenergi lampor. Miljöanpassade om-/tillbyggnader samt snålspolande toaletter är 
det bara en av fem skolor som arbetar med. De svar som gällde hur skolorna arbetar med 
den yttre miljön genom undervisning visar att arbetet för miljön är litet även på detta 
plan. Det fanns inget gemensamt större arbetsområde som alla skolorna aktivt arbetade 
med genom undervisningen utan resultatet visade mer på spridda arbetsområden som få 
arbetade med (se Tabell 2). Bara två av fem skolor undervisar om allemansrätten 
detsamma gäller aktiva tema dagar samt att gå till någon form av skolskog. Noterbart är 
att bara en av fem skolor arbetar aktivt med kretslopp och lär ut detta till eleverna. 
Medan två av fem skolor undervisar och lär ut om sopsortering. En av fem skolor arbetar 
aktivt med att få eleverna delaktiga genom att ha såkallade lampvakter. Försöken att få 
eleverna att minska pappersförbrukningen arbetar två av fem skolor med. De svar som 
kom in på enkäten stämmer väl överens med den undersökning som gjordes av 
Skolverket (2001) där det påpekas att miljöarbetet har avstannat i utvecklingen. Vidare 
delades skolornas miljöarbete in i ytterliggare tre olika tabeller utifrån om skolorna hade 
grön flagg, arbetade för att få grön flagg eller inte alls arbetade för att få utmärkelsen för 
detta miljöledningssystem. På grund av att resultaten såg ut som de gjorde fortsattes 
arbetet med att ta fram ett förslag över hur skolor skulle kunna arbeta med miljön. 
 

5.1 Skolornas faktiska arbete med miljön 
 
Av de enkäter jag skickade ut till skolor i den aktuella kommunen fick jag in fem svar. 
Dessa fem enkäter har legat till grund för resultatet i kommande tabeller. Från de svar 
som enkäten gav kunde jag med hjälp av bifogat material utläsa hur skolorna arbetar 
med miljön. 
 

5.1.1 Skolors arbete med den yttre miljön, allmänt 
 
Nuvarande arbetsområden på skolorna 
som svarade på enkäten: 

Antal av skolorna som arbetar inom de 
olika områdena utifrån enkätsvaren: 

Sopsortering 5/5 
Miljömärkta varor 1/5 
Minskad pappersförbrukning 4/5 
Skicka e-post istället för post 1/5 
Minskad vatten och el förbrukning 3/5 
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Transporter 2/5 
Ekologiska produkter 1/5 
Kompostering 3/5 
Lågenergi lampor 2/5 
Miljöanpassade om-/tillbyggnader 1/5 
Snålspolande toaletter 1/5 
 

Tabell 1. De undersökta skolornas yttre miljöåtgärder. 
 

5.1.2 Skolors arbete med den yttre miljön genom undervisningen 
 
Nuvarande arbetsområden på skolorna 
som svarade på enkäten: 

Antal av skolorna som arbetar inom de 
olika områdena utifrån enkätsvaren: 

Allemansrätt 2/5 
Tema dagar 2/5 
Skolskog 2/5 
Kretslopp/odling 1/5 
Sopsortering 2/5 
Lampvakt 1/5 
Minskad pappersförbrukning 2/5 
 

Tabell 2. De undersökta skolornas miljöåtgärder genom undervisningen. 
 
På en av skolorna engagerar man eleverna genom att låta dem vara lampvakter, dvs. 
eleverna får uppdraget att efter ett schema vara lampvakter för att se till att inga onödiga 
lampor lyser. 
 

5.2 Miljöarbetet på skolorna utifrån om grön flagg finnes eller ej 
 
En av fem skolor som svarade på enkäten hade grön flagg och de arbetade med följande 
enligt Tabell 3 i sitt miljöarbete: 
 
Det yttre miljöarbetet på den skola som 
hade grön flagg: 

Miljöarbetet som skolan med grön flagg 
förde genom undervisning: 

Sopsortering Allemansrätt 
Miljömärkta varor Temadagar 
Minskad pappersförbrukning Skolskog 
Skicka e-post istället för post Kretslopp/odling 
Minskad vatten och el förbrukning Sopsortering 
Transporter Lampvakt 
Kompostering Minskad pappersförbrukning 
Lågenergi lampor  
Snålspolande toaletter  
 



 17 

Tabell 3. Miljöarbetet på den skola som enligt enkätsvaret hade grön flagg 
certifiering. 

 
Två av de fem skolorna som svarade på enkäten arbetade för att få grön flagg och deras 
miljöarbete såg ut enligt Tabell 4 sätt: 
 
Det yttre miljöarbetet på de skolor som 
arbetade för att få grön flagg: 

Miljöarbetet som skolorna förde genom 
undervisning: 

Sopsortering 2/2 Allemansrätt 1/2 
Minskad pappersförbrukning 1/2 Tema dagar 1/2 
Minskad vatten och el förbrukning 2/2  
Transporeter 1/2  
Ekologiska produkter 1/2  
 

Tabell 4. Miljöarbetet på de skolor som enligt enkätsvaret arbetade för få grön flagg 
certifikat. 

 
Två av de fem skolor som svarade på enkäten hade ingen grön flagg och arbetade inte 
heller aktivt för att få detta. De förde ändå någon form av miljöarbete vilket såg ut enligt 
Tabell 5: 
 
Det yttre miljöarbetet på de skolor som 
inte arbetar aktivt med miljö: 

Miljöarbetet som skolorna förde genom 
undervisning: 

Sopsortering 2/2 Skolskog 1/2 
Minskad pappersförbrukning 2/2 Minskad pappersförbrukning 1/2 
Lågenergi lampor 1/2 Sopsortering 1/2 
Kompostering 2/2  
Miljöanpassade om-/tillbyggnader 1/2  
 

Tabell 5. Miljöarbetet på de skolor som enligt enkätsvaret inte arbetade aktivt med 
miljö och därför inte heller hade någon certifiering. 

 

5.3 Förslag till hur skolor kan arbeta med miljön 
 
Utifrån resultatet som kunde fastställas av de inkomna enkäterna, arbetade jag 
tillsammans med Maria Gren, miljöutvecklare inom Lindsdalsnätverk i Kalmar kommun 
fram ett förslag på hur skolor kan arbeta med miljöfrågor för att bli så miljövänliga som 
möjligt. Förutom det redan befintliga miljöarbete som pågår på de skolor som deltagit i 
enkätundersökningen så finns det mycket mer skolorna kan arbeta med för att värna om 
vår miljö. 
 
Det viktigaste och huvudsaken när man skall försöka få in miljötänkandet i skolor och i 
det pedagogiska arbetet är att få in miljötänkandet i vardagssituationerna och att använda 
sig av den befintliga undervisning där man sedan utvidgar och lägger in miljö och 
miljömedvetandet som en del av ämnet. Pedagoger som har goda kunskaper om miljön 
får ett gott förhållningssätt och tar vara på tillfällen i vardagen för att få med 
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miljöaspekterna i undervisningen. Det är viktigt att vidga upp begreppet miljö för att 
förstå det. Det handlar om hållbar utveckling, men eftersom detta är ett stort begrepp så 
innefattar det också väldigt mycket. Man kan prata om hållbara människor för det är ju 
vi människor som både kan hjälpa och stjälpa miljön. I skolor där man vill börja arbeta 
mer miljövänligt är det viktigt att få med alla såväl personal som elever. Det behövs för 
att sådant stort projekt som att arbeta med miljön över huvudtaget skall fungera. Det 
gäller att höja medvetandet hos dem som skall arbeta för en bättre miljö och för att göra 
detta behöver man ta bort de egna värderingarna som folk sitter inne med. Då blir det 
mycket lättare att komma igång med arbetet. Det är även skolans skyldighet att se till så 
att miljöarbetet inte blir en isolerad händelse som sker en gång per termin utan måste 
vävas in i allt vi gör precis som språk och etik. Alltså genom att uppmärksamma 
miljöarbetet, prata hela tiden om vad det är vi gör och varför, vad händer om vi gör på 
ett visst sätt, vad blir effekterna av vårt handlande. 
 

5.3.1 Frågeställning för lärare och skola 
 
När miljöarbetet är igång på skolorna kan man sätta upp mål och lista vad som är viktigt 
att arbeta med för att visa på miljömedvetenhet. Utifrån resultatet från enkätsvaren har 
ett förslag arbetats fram där det ges idéer som de som arbetar på skolan kan tänka på och 
arbeta med för att värna om vår miljö. 
 

• Få in miljötänkandet i undervisningen. Som lärare ställa sig frågan hur får jag in 
mitt ämne i det här? 

• Utgå från frågorna: Vad skall vi göra? Varför? Hur? 
 

5.3.2 Tips för undervisningen 
 
Utifrån detta kan man sedan lägga en grund för undervisningen och därefter utvidga 
miljötänkandet och miljöarbetet. Till exempel genom att arbeta fram en idébank där man 
sätter upp några tydliga arbetsområden som är viktiga och som sedan kan göras större då 
man tänker ett steg längre i samspelet mellan naturen och oss människor. 
 

• Dokumentera allt miljöarbete som görs på skolan, ta bilder och sätt barnens ord 
på dessa. 

• Reflektera både enskilt och i grupp om miljöarbetet. Utvidga det till något som 
gör alla delaktiga elever, lärare och föräldrar. 

• Gör miljötänkandet till en del av vardagen. Kommentera och ge förklaringar till 
varför till exempel en dörr inte skall stå öppen eller en kran inte skall stå och 
droppa. På så sätt blir vi medvetna om miljön. 

• Fundera på förhållningssättet till miljön genom att gå tillbaka till sig själv som 
person. Vad tänker jag? Vilka värderingar har jag? Skaffa kunskap inom området 
och agera därefter. 

• Källsortering skall vara självklart och gå per automatik. 
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• Åskådliggöra kretsloppet genom till exempelvis kompostering, odling och 
årstiderna. 

• Mer utomhuspedagogik där eleverna får lära sig om och skapa en relation till 
naturen och sin omgivning. När eleverna vill förstå och lära sig mer så lär de sig 
även hur de skall vårda det vi har. 

• Ge eleverna hopp! Visa dem vad vi kan göra tillsammans, till exempel att plocka 
skräp, köpa miljömärkta varor, cykla istället för att ta bilen. Detta på verkar både 
familjen och vänner och gör ringar på vattnet. 

• Följ media och ta upp aktuella diskussioner, ta tillfällena när de ges. 
 
Det finns även många bra sidor där man kan beställa gratis arbetsmaterial få tips, idéer 
och tankar! 
Håll Sverige Rent www.hsr.se 
Världsnaturfonden www.wwf.se 
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6 DISKUSSION 
 
De svar som kom in på enkäten kändes inte tillfredställande och gav väldigt lite fakta till 
hur skolor arbetar med miljön vilket gjorde att undersökningen kändes tunn och svår att 
dra några slutsatser av. På grund av detta valde jag att komplettera undersökningen 
genom att tillsammans med Maria Gren, miljösamordnare, lägga fram ett förslag på hur 
skolorna kan arbeta för att värna om miljön. Jag fann då att resultatet blev både mer 
användbart och fylligt, vilket även gjorde att arbetet i stort nu kan användas ute på 
skolor som en grund att bygga vidare på i framtida miljöarbeten för en skola som värnar 
om miljö. 
 
För att få en ändring av miljöarbetet på en skola tror jag, precis som Ekborg (2002) tar 
upp, att miljöarbetet som bedrivs i den svenska skolan är beroende av eldsjälar som har 
ett stort intresse för miljön. Eldsjälar och personer som aktivt vill arbeta för att vår miljö 
skall bli bättre. Självklart behövs det ekonomiskt stöd uppifrån för att göra stora 
förändringar i miljöarbetet, men det finns många saker som man kan göra utan pengar 
och det är oftast de små vardagssakerna som ger resultat.  Det gäller att bara tänka 
utifrån sig själv och vad man själv kan och vill åstadkomma. I Skolverket (2001) 
beskriver man att miljöundervisningen och praktiska insatser till stor del verkar bedrivas 
av dem som har ett privat intresse i frågan. 
 
När Skolverket (2001) ställde frågan om vad som är mest oroande för framtiden till 
eleverna så visade resultatet att det största oron gäller miljön, på andra plats kommer 
krig. Lösningarna på miljöproblemen såg eleverna som teknisk utveckling och en större 
medvetenhet. Houtsonen (2004) skriver om ett webbaserat samarbete för att lära ut om 
hållbar utveckling i skolor runt om i världen. Den webbaserade undervisningen ger 
många möjligheter och utmaningar men det finns även hinder som att till exempel att 
alla elever inte har tillgång till datorer eller vet hur man skall använda dem. Webbaserad 
undervisning kan ge kunskaper om miljö som annars är otillgängligt för eleverna och i 
framtiden kan det också bli möjligt med en fördjupad virtuell verklighet. Houtsonen 
menar att en målmedvetet baserad miljöundervisning som kombinerar erfarenheter 
utomhus med ett samarbete som är webbaserat ger stora möjligheter. Våra elever är ju 
vår framtid och vi skulle lyssna mer på vad de har för idéer och tankar. Dessa är 
värdefulla för både utvecklingen och vår framtid. 
 
I resultatet kunde man i tabellerna 1-5 läsa vad skolorna jobbade aktivt med i sitt 
miljöarbete. Några av svaren tyckte jag var extra intressanta då man faktiskt verkade 
satsa en hel del på att vara miljövänliga då man till exempel på en skola bytte ut alla 
toaletter till snålspolande, medan man på en annan skola bytte ut alla lysrör och lampor 
till lågenergi. Dock kvarstår frågan om det är billigare att byta ut alla toaletter eller 
lysrör om man jämför med att köpa in ekologisk eller lokal odlad mat. Är det så att 
skolorna i själva verket arbetar med miljön fast på ett ekonomiskt felaktigt sätt då de 
väljer det billiga alternativet istället för det som kanske genom miljöaspekter är det bäst 
lämpade för miljön på grund av den ekonomiska prisskillnaden? I det förslag som 
arbetades fram tillsammans med Maria Gren, miljöutvecklare framkom det att det 



 21 

viktigaste när man skall försöka få in miljötänkandet i skolor och i det pedagogiska 
arbetet är att få in miljötänkandet i vardagssituationerna och att använda sig av den 
befintliga undervisning där man sedan utvidgar och lägger in miljö och 
miljömedvetandet som en del av ämnet. Pedagoger som har goda kunskaper om miljön 
får ett gott förhållningssätt och tar vara på tillfällen i vardagen för att få med 
miljöaspekterna i undervisningen. Samtidigt kan man genom resultatet utläsa att 
skolorna överlag inte arbetar särskilt mycket med miljön vilket jag tror kan beror både 
på ekonomi och intresse. Men det gäller att höja medvetandet hos dem som skall arbeta 
för en bättre miljö och för att göra detta kan det hjälpa om man för en stund tänker bort 
de värderingar som man själv har. Då blir det mycket lättare att komma igång med 
arbetet. 
 
Papadimitriou (2004) skriver om det stora intresse som finns för att lära eleverna om 
miljön och hur vi skall handskas med den i framtiden. Både lärare och elever har enligt 
undersökningar uppmärksammat de underskattningar som finns angående miljöfrågorna. 
Detta tycker jag är positivt då miljön ändå är en viktig byggsten för framtiden och hur 
den kommer se ut. Om man inte kan ge eleverna relevant undervisning eller lägger vikt 
på att lärare som kommer nyutbildade skall ha en stadigt förankrad grund att stå på i 
miljöfrågorna och är insatta i hur man skall arbeta för en hållbar utveckling så tror jag att 
framtidsutsikterna är dåliga. Det är ju just nu som vi har möjligheterna att göra något för 
att stoppa den negativa spiralen som vi människor försatt oss i, men det kräver såklart 
insatser från både varje enskild individ, men också befolkningen i helhet. Firth & Winter 
(2007) skriver att eftersom hållbar utveckling är en av tvåtusentalets starkaste frågor är 
det viktigt att man redan i lärarutbildningen får undervisning som ger kunskaper om 
miljöhoten och den framtid vi kommer att möta om vi inte gör någonting åt klimathoten. 
Samtidigt tycker jag att skolorna, där lärarna har sina framtida jobb, har ett ansvar. I 
Skolverket (2001) står det att man i de enskilda skolornas arbetsplaner ser miljön som 
viktigt och arbetsplanerna tar upp hur man skall se på miljön i skolan. Jämfört med detta 
tycker jag därför att det är anmärkningsvärt att resultatet av min undersökning visade på 
ett väldigt tunt miljöarbete ute på skolorna. Dock kan det vara så att skolorna arbetar 
betydligt mer med miljön och hållbar utveckling än vad som framkommer i 
undersökningen, men att de ser arbetet som en så pass naturlig del som går på automatik 
att de inte skriver med det i svaret. 
 
De svar som kom in på enkäten stämmer väl överens med den undersökning som gjordes 
av Skolverket (2001) där det påpekas att miljöarbetet har avstannat i utvecklingen. Det 
är synd att resultatet blev ett ytterligare bevis på skolornas alltför knappa miljöarbete. 
Skolverket (2001) ställde även frågan till lärarna om vad de ansåg sig behöva för att 
kunna arbeta med miljön och svaret blev då fortbildning, relevanta böcker och 
arbetsmaterial, mindre schemalagd undervisning, mer pengar samt mer tid. Självklart är 
det bra med fortbildning och material men åter igen vill jag koppla till den del i 
resultatet där förslaget till hur skolor kan arbeta med miljö tas upp; nämligen att det 
viktigaste och huvudsaken när man skall försöka få in miljötänkandet i skolor och i det 
pedagogiska arbetet är att få in miljötänkandet i vardagssituationerna och att använda sig 
av den befintliga undervisning där man sedan utvidgar och lägger in miljö och 
miljömedvetandet som en del av ämnet. Det behöver inte vara svårt att införa nytt 
tänkande och idéer, ibland räcker det med att utgå från sig själv och se vad man kan göra 
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för miljön och därefter utvidga detta till något som man kan använda i sin undervisning 
och föra vidare till eleverna. 
 
Ekborg (2002) skriver att man i Skandinavien har lagt undervisningens fokus på att 
studera miljöproblem och visa att naturen blivit skadad och hur man kan se detta. Dock 
har man inte lagt någon undervisningstid på att visa lösningar för miljöproblemen. Detta 
tycker jag är ett stort bekymmer för vår kommande framtid. Om inte skolorna arbetar 
aktivt för att lära ut till eleverna om hur vi skall lösa miljöproblemen så finns det ju 
ingen anledning att ta upp dessa i undervisningen. Syftet med att arbeta med ett specifikt 
ämne och ta upp valda delar måste ju grunda sig i en tanke om att man skall kunna 
komma fram till relevanta lösningar som eleverna kan lära sig och dra nytta av. Det är ju 
de som skall ta över miljöfrågorna, problemen och aktivt skall arbeta för att lösa dem i 
framtiden. 
 
Lidesten (2003) tar upp olika miljöledningssystem som skolor kan välja att arbeta med 
för att bli miljöcertifierade. I resultatet finns en indelning utifrån de svar som kom in på 
enkäten där man kan utläsa hur skolorna arbetar med miljö utifrån om de har grön flagg, 
vill ha grön flagg eller inte arbetar aktivt för att få denna utmärkelse. Grön flagg är ett 
utav de tre miljöledningssystemen som en skola kan arbeta aktivt med. Resultatet visade 
att endast en av de fem skolor som svarade på enkäten hade utmärkelsen grön flagg 
vilket är ett väldigt tråkigt resultat. Dock arbetade denna skola betydligt mycket mer 
med miljöfrågor än de andra. De två skolor som strävade efter utmärkelsen arbetade 
knappt någonting alls med miljö, vilket kanske kan förklara att de ännu inte hade lyckats 
få utmärkelsen. Resultaten är i mina ögon väldigt dåliga men jag tycker att den skola 
som har grön flagg verkar ha miljötänkandet som en röd tråd genom hela skolan och 
undervisningen vilket är positivt. 
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BILAGA 1 
 
Skola: 
Kontakt person om jag skulle ha fler frågor eller behöver förtydligade svar: 
 
Enkätfrågor: 

1) Vad har Er skola för miljöpolicy? Bifoga gärna! 
2) Vad innebär detta i praktiken för de olika verksamheterna; undervisning, 

fritidsverksamhet, administration, drift, underhåll och kök?  
3) Hur har det pratiska arbetet förändrats över tid för de ovanstående 

verksamheterna (de sista fem året)? 
4) Hur påverkar Er skola miljön på ett positivt samt negativt sätt? 
5) Vilken miljöpåverkan är störst vid Er skola? 
6) Hur tänker ni er att en miljö anpassad skola ser ut om 5 år? 
 

 
Svar mottages varmt tillbaka via mail då jag tänker på de utsläpp vi kan bespara miljön 
genom denna kommunikation. 
 
Tack för Er medverkan! 
 
Hälsningar 
Viktoria Fredholm 
 


