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Abstract 
Studiens utgångspunkt är att studera elevers och lärares miljömedvetenhet utifrån två olika 

arbetssätt. Dels är det två skolor som arbetar med traditionell miljöundervisning och dels är det 

en skola som arbetar utefter Grön Flaggmodellen. I arbetet framkommer det även vilka faktorer 

som under elevernas skoltid påverkar deras miljömedvetenhet. Vi vill även lyfta fram vilka olika 

miljökunskaper som eleverna har.   

Undersökningen visar att skillnaden finns när det handlar om miljömedvetenhet hos eleverna. 

När det gäller miljöundervisningen på de olika skolorna skiljer det sig inte något nämnvärt. 

Elever och lärare på skolor utan Grön Flagg har stor miljömedvetenhet när det gäller att se miljön 

som helhet. Eleverna och lärarna på skolan med Grön Flagg har utvecklad miljömedvetet men 

den är mer koncentrerad på närmiljön.  

 

 

Nyckelord: Miljöundervisning, miljömedvetenhet och Grön Flagg 
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1. Inledning 
1.1  Bakgrund  
Miljön är något som rör alla och efter alla larmrapporter under den senaste tiden om vad som 

håller på att hända med vår miljö anser vi att det är ett viktigt att man gör eleverna i dagens skola 

mer miljömedvetna. Med begreppet miljömedvetenhet menar vi att man som individ har en 

kunskap om flertalet område och begrepp inom miljö. Vi menar att man bör känna till 

miljöpåverkan i vår omgivning samt den globala miljön, exempelvis bör man vara medveten om 

hur skräp och växthuseffekten påverkar vår miljö.  

   Rapporter visar att det finns ett allvarligt hot mot vår miljö och att det är dags att man börjar 

inse allvaret om vad som håller på att hända. Det gäller att alla hjälps åt och att man redan i tidiga 

åldrar lägger grunden till ett miljömedvetande. 

   Skolan har en viktig roll när det gäller att få eleverna medvetna om miljöns betydelse för 

människans överlevnad. Här spelar exempelvis lärarens miljöengagemang en mycket stor roll. 

Alla lärare har som uppgift att förmedla ett miljötänkande till eleverna. 

 

I Lpo 94 kan man läsa att: 
�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� (s.8). 
 

Under våra år som yrkesverksamma inom förskola och skola har vi sett att det finns många olika 

sätt att arbeta med miljöfrågor. I Horning mfl (1996) kan man läsa att det som genomgående 

krävs i dagens skola är att man måste börja med att göra noggranna och genomtänkt planeringar 

av verksamheten. När man gör sin planering börjar man att gemensamt ta fram mål som passar 

för det tänkta arbetsområdet. Gemensamma mål gör att kan enligt författaren öka motivationen 

och underlätta planeringsarbetet. Ännu en fördel är att informationen når ut till alla samtidigt och 

att utvärderingarna lättare kan genomföras. För att få ett bra resultat är det viktigt att så många 

som möjligt inom verksamheten deltar.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att studera elevers och lärares miljömedvetenhet utifrån två 

olika arbetssätt. Dels är det två skolor som arbetar med traditionell miljöundervisning och dels är 

det en skola som arbetar utefter Grön Flaggmodellen. Syftet med examensarbetet är även att ta 

reda på vilka faktorer under elevernas skoltid som påverkar elevernas miljömedvetenhet. Vi vill 
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även lyfta fram vilka olika miljökunskaper som eleverna har.   

 

1.3 Frågeställning 
Följande frågeställning är relevant för vårt examensarbete: 

Hur visar sig elevers och lärares miljömedvetenhet då man arbetar på olika sätt med 

miljöundervisning i skolan? Har lärarnas olika miljömedvetenhet någon inverkan hos eleverna? 

Spelar miljöundervisningens upplägg någon roll? 
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2. Litteraturgenomgång  
Forskning rörande miljöundervisning är förhållandevis nytt i Sverige enligt Sandell (2003). Den 

första avhandlingen som tar upp miljö utkom 1995 skrevs av Leif Östman och heter 

�Socialisation och Mening. No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem�.  Sedan 

dess har det framkommit ett tiotal avhandlingar. Det har tagits fram ett nätverk på nationell nivå 

för forskare med miljöundervisning som inriktning, det heter Utbildning och Hållbar utveckling. 

Det har även startat en tidskrift som heter Rapporter om utbildning: Miljödidaktiska texter. På 

internationellt plan har det sedan slutet av 1960-talet funnits forskning om miljöundervisning.  

 

2.1 Teoretisk bakgrund/plattform 
Plattform för ämnet miljö kan ses som en socialkonstruktivistisk, vilket innebär att kunskaperna 

konstrueras individuellt men förmedlas socialt. Detta är ett synsätt som har inspirerats av Piaget 

och Vygotskij.  

   Andersson (2001) poängterar i sitt forskningsresultat att �undervisningen skall sträva mot goda 

ämneskunskaper som integrerad förståelse av bl.a. miljö � och resurs frågor� (s. 7). Han menar 

också att eleven tillsammans med läraren har som uppgift att nå målen i kursplanen. Lärarens 

uppgift är att ge utvecklingsmöjligheter från vardagliga naturvetenskapliga fenomen till att skapa 

förmåga att förstå och ge dem möjligheter till vidare kunskapsinhämtning i ämnet. För att detta 

ska bli möjligt krävs det att läraren har ämneskunskaper som täcker dessa behov, men även att 

läraren har förståelse för hur eleven tänker och tar till sig kunskap inom olika område.   

Andersson (2001) refererar till Piaget som menar att �människan till sin natur är nyfiken och 

vetgiren� (s.10). Piaget menade också att all mental aktivitet är en process som ger liv till nya 

tankegångar som ger nya kunskaper och tankar till den enskilda individen. Detta medför att 

eleverna skapar föreställningar som inte är vetenskapligt förankrade och att de ställs inför en 

frågeställning om vad som egentligen händer. Detta kan stimulera till vidare kunskapsinhämtning 

och det är här som pedagogerna kommer in som vägledare. Andersson (2001) skriver �Läraren 

kan till exempel stimulera eleven att tänka ut vad som ska hända i ett experiment� (s.10). På detta 

sätt skapar man förutsättningar för eleven att på eget sätt formulera och tänka ut vad som sker 

och väcker en nyfikenhet till vidare kunskapsinhämtning. 

   En som vidgade Piagets syn inom naturvetenskapen var Vygotskij. Piaget såg individens 

enskilda utveckling medan Vygotskij menade att utveckling av en tanke skedde genom en 

interaktion tillsammans med bl.a. föräldrar, syskon, kompisar och övriga sociala kontakter som 

man har i sin närhet enligt Andersson (2001).  

    



 8

Vygotskij menade  

 
                �För att upptäcka och tillägna sig naturvetenskapliga begrepp och teorier 

måste de vara tillsammans med människor som använder dessa då de 
berättar, förklarar, diskuterar, löser problem etc.� (s. 12). 

 

   Andersson (2001) fortsätter att det är här som läraren har stor betydelse för elevens 

kunskapsinhämtning. Enligt författaren menade Vygotskij att det var skillnaderna kring det 

vardagliga och de vetenskapliga funderingarna som var svåra om man inte fick en viss hjälp att 

komma underfund med detta samspel. Här har skolan har en viktig roll att fylla i frågan. 

Andersson (2001) skriver �det gäller att få elevernas tänkande att röra sig fram och tillbaka 

mellan vardagligt och vetenskapligt plan� (s. 14). 

Vad författaren menar är att de inte kan skapa sig en förståelse bara genom att titta i läroboken 

utan att man måste skapa en förståelse i sammanhanget. Det är lärarens uppgift att locka fram 

nyfikenheten hos eleverna och vägleda dem till diskussioner med övriga elever i klassen. På det 

viset kan man skapa interaktionen som Vygotskij pekade på.  

Andersson (2001) säger att  

 

�Utmaningar från läraren och kamrater gör eleven mer medveten om sitt sätt 
att tänka samtidigt som en viss osäkerhet uppstår. Det finns andra idéer än de 
egna. Vad betyder dessa?� (s. 14)  
 

   Det är lärarens ansvar och uppgift att föra in det vetenskapliga tänket och förståelsen hos 

eleven. 

 

�Problemlösning, diskussion med argument och motargument, tid att 
reflektera, en undervisning i vilket det finns något att förstå är några av 
betingelserna som rimligtvis stimulerar� (s. 14). 

 

 

2.2 Kursplaner och läroplanen 
Regeringen fastställer läroplanen för varje skolform. Uppgiften för skolan är att förmedla de 

grundläggande värden som vårt samhälle vilar på enligt Skolverket (2002). För varje ämne finns 

det en kursplan som ser likadan ut över hela landet. I Läroplanen finns riktlinjer för hur 

skolundervisningen skall bedrivas. Kursplanen inriktar sig på att tydliggöra vad eleven skall ta 

till sig för kunskap, men ger också möjligheten för den enskilde läraren och eleven att själv välja 

arbetsmetod för sin kunskapsinhämtning skriver Skolverket (2002).  
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Under rubriken �De naturorienterade ämnenas karaktär och uppbyggnad� kan man läsa vad 

miljöarbetet bör innehålla och hur man kan dra nytta av dessa. 
 

�I de naturorienterande ämnena återfinns tre aspekter, nämligen kunskap om 
natur och människa, kunskap om naturvetenskaplig verksamhet samt 
förmåga att använda sig av dessa kunskaper för att ta ställning i värdefrågor, 
exempelvis miljö- och hälsofrågor� (s. 47). 

 
Skolverket (2002) skriver även: 
 

�Syftet med utbildningen i de naturorienterade ämnena är att göra 
naturvetenskapens resultat och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall 
bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg 
om natur och människor� (s.46). 

 
 Att arbeta med miljöfrågor är inte endast upp till de som undervisar i 
naturvetenskap utan även för de som undervisar i samhällsvetenskap. Detta kan 
man hävda när man läser i Kursplanen för de samhällsorienterande. Skolverket 
(2002): 
 

De samhällsorienterande ämnena bidrar till förståelse av hur människan har 
utnyttjat och utnyttjar jordens resurser och av villkoren för hennes liv och 
arbete i förfluten tid, idag och i framtiden. Genom att beakta skeenden som 
passerat samt studera och värdera skeenden i nuet utvecklas elevernas 
framtidsberedskap. I kunskapsområdet betonas lika och globala 
fördelningsfrågor och ansvaret för att uppnå en rättvis och fredlig 
världsordning./---/  De samhällsorienterande ämnena delar ansvaret för arbete 
med miljöfrågor med skolans övriga verksamhet. Förutom förståelse för det 
komplicerade samspelet mellan mark, vatten och luft är det viktigt att insikter 
skapas inom hur förändringar i landskapet och i samhället sker� ( s. 68). 
 

 Att hemmet är involverat i miljöarbetet är en viktig del för att nå ut med budskapet. Detta kan 
man läsa i kursplanen för grundskolan Lpo 94: 
 
                Skolans uppdrag är att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta 

kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevers utveckling 
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (s.7) 
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2.3 Grön Flagg 
På www.hsr.se kan man läsa följande. 1981 startade ett internationellt samarbetsorgan för 

miljöorganisationerna i Europa som kallas FEE- Foundation for Environmental Education. FEE 

driver så kallade Eco-schools runt om i Europa och den svenska delen är Grön Flagg som 

organisationen Håll Sverige Rent ansvarar för. 

   Eco-schools som är ett internationellt projekt finns i 37 länder och innefattar 1 miljon 

pedagoger, barn och ungdomar. De strävar gemensamt efter en hållbar utveckling utifrån barn 

och ungdomars perspektiv. 

   Genomgående i hela FEE finns det vissa gemensamhetsprinciper. De är: 

• Utifrånperspektivet - deltagandeintresset i organisationen ska komma från personal och 

elever på de skolorna. 

• Delaktighet - eleverna och personalen ska diskutera och samverka under demokratiska 

former i ett miljöråd. 

• Handling - man ska bedriva en undervisning i miljö samt att arbeta praktiskt för att få en 

bättre miljö. 

• Öppenhet - man delar med sig av sina erfarenheter till andra skolor. 

   För att nå Grön Flagg måste man uppnå följande internationella riktlinjer: 

• Miljöråd � består av personal och elever 

• Tematisk arbetssätt � mål arbetas fram inom ett speciellt tema. 

• Redovisning � någon utomstående ska godkänna arbetet. 

   Man strukturerar miljöarbetet på ett bra sätt med hjälp av Grön Flagg. Det man börjar med är 

att bilda ett miljöråd bestående av personal och elever för att arbeta fram fem konkreta miljömål. 

Miljömålen ska omfatta hela skolan. 

   Miljömålen som man arbetar fram ska formuleras inom ett av fem teman:  

• kretslopp  

• vatten  

• energi  

• skog  

• livsstil och hälsa. 

   När man har arbetat i ett halvår redovisas de uppnådda målen i en rapport till Håll Sverige 

Rent. Här ska det finnas en presentation av verksamhetens miljöarbete som är kopplat till de fem 

målen som man tidigare har satt upp. Det ska också finnas en beskrivning hur miljörådet har 

arbetat med att föra protokoll där de visar att eleverna har varit delaktiga.  
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   Avslutningsvis ska rapporten innehålla en beskrivning med exempelvis elevernas texter och 

fotografier som bilagor. Håll Sverige Rent godkänner eller underkänner sedan rapporten som 

sedan skickar miljöcertifikat och flagga till de skolor som har klarat av sina miljömål. 

När man har uppnått de mål som man har arbetat fram och sedan redovisat de erhåller man den 

Gröna Flaggan. Flaggan är gemensam för hela Europa och associerar till barn och ungdomar, 

kunskap och miljö.  

 

2.4 Miljödidaktik i skolan 
2.4.1 Miljö som begrepp 

Sandell m.fl. (2003) definierar begreppet miljö som vår totala omgivning, det vill säga natur och 

kultur. I Nationalencyklopedin definierar man begreppet miljö på följande sätt �Samspelet 

mellan omgivningen och däri verkande människor, djur eller andra organismer� 

Wickenberg (1999) skriver att miljö är det som omger natur och samhälle. Miljö är synonymt 

med omgivning. Detta sätt att uttrycka miljö gör det naturligt att söka olika miljökunskaper inom 

natur och samhällsområdet. Författaren skriver att det är genom mötet i natur och samhälle som 

miljön blir innehållsrik. Miljön är samspelet mellan dessa två och fungerar inte med endast en av 

dem. 

   Miljöproblem definierar Sandell m.fl. (2003) som: �Om människan överhuvudtaget upplever 

problem i sin relation till sin omgivning kan vi tala om miljöproblem� (s.32). 

Wickenberg (1999) skriver att kunskapen och vetenskapen om miljö innefattar kunskap om de 

olika miljöproblem som finns och vad som orsakar dem.   

Horning m.fl. (1996) citerar Albert Einstein följande: 

 
 �Den värld vi idag har skapat som ett resultat av vårt tänkande hittills, har 

problem som inte kan lösas genom att tänka på det sätt vi tänkte när vi 
åstadkom dem.� (s.18) 

 

Att en individ är miljömedveten har Östman (1995) definierat enligt följande �en individ som ser 

sig själv som en del av naturen och hyser respekt och /har/ en ansvarskännande attityd gentemot 

naturen� (s.185). 

 

2.4.2 Hållbar utveckling 

1987 lade den så kallade Brundtlandkommisionen fram en rapport som där man kom fram till 

definitionen av begreppet hållbar utveckling. Man menade att hållbar utveckling är �en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
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möjligheter till att tillfredsställa sina behov�. (Sandell m.fl. 2003 har citerat från Vår 

gemensamma framtid 1988:57).  

   1992 hade FN en miljökonferens i Rio där man pratade om frågor som gällde hållbar 

utveckling. Sandell m.fl. (2003) skriver även att hållbar utveckling handlar om hela samhället, 

såväl företagsekonomiskt, nationalekonomiskt och juridiskt som biologiskt, ekologiskt och 

historiskt. Författarna menar att alla i samhället måste bry sig om den hållbara utvecklingen 

eftersom det inte går att sätta in den i något fack. Hållbar utveckling måste enligt författarna 

beröra jordens fördelningsfrågor, både för nuvarande generationers skull och för kommande 

generationers skull. Det handlar även om fördelningen mellan jordens rika och fattigare 

befolkning.  

   Horning m.fl. (1996) skriver att naturen bestämmer vilken framtid som är möjlig. FN:s 

kommission för miljö och utveckling har i Bruntlandrapporten och Riodeklarationen tagit fram 

en skiss som kallas �det långsiktigt, bärkraftiga samhället�. 

Man menar att för att nå åt rätt håll krävs det en utveckling som fungerar. Människorna speciellt i 

den rika delen av världen måste ändra sina värderingar och beteenden. 

Wickenberg (1999) skriver att man i Riodeklarationen fastställdes 27 grundläggande principer 
för nationers och människors rättigheter och skyldigheter för att säkra den gemensamma 
framtiden här är två av dem. 
 

�Princip 1 
I strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Hon har rätt till 
ett hälsosamt liv och rikt liv i samklang med naturen. 
 
Princip 2 
Rätten till utveckling måste fullgöras på ett sådant sätt att den rättvist 
tillgodoser nuvarande och kommande generationers behov av utveckling och 
miljö.� (s.49) 
 

Wckenberg (1999) beskriver Agenda 21 som är en handlingsplan för det 21: a århundradet för att 
komma till rätta med de största miljö- och utvecklingsproblemen. I kapitel 25 i deklarationen tar 
man upp barn- och ungdomars roll i arbetet för hållbar utveckling.  
 

2.4.3 Lärarens miljöundervisning  

Sandell m.fl. (2003) betonar att den miljösyn man som lärare samt hur man ser på 

miljöproblemens utbredning och karaktär styr hur man lägger upp sin undervisning. Här styrs 

innehållet av de didaktiska frågorna varför, vad och hur. 

   Sandell m.fl. (2003) skriver att det är viktigt att frågor som rör allemansrätten och de gröna 

inslagen i närsamhället beaktas ur ett miljödidaktiskt perspektiv. De skriver även att 

utomhuspedagogik och friluftsliv i skolan samt möjligheten till bra cykelvägar till och från 
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skolan är viktigt att ha i åtanke. När det gäller miljöundervisningen i skolan så är det enligt 

Sandell m.fl. (2003) inte längre lika lätt som det var för ett antal år sedan att synliggöra den. Nu 

är de stora miljöproblemen abstrakta och därför måste man inrikta sig på att förklara och förenkla 

de för eleverna. 

   Sandell m.fl. (2003) fortsätter att lärarens miljöundervisningstradition har betydelse när det 

handlar om vad man vill att eleverna ska lära sig.  

Om man utgår från en faktabaserad undervisning vill man oftast att eleverna ska få kunskaper om 

miljöproblemen och då utgår man i regel från objektiv vetenskaplig fakta.  

När man vill att eleverna ska utveckla miljövänliga värderingar aktivt och att man baserar 

kunskaperna på ekologiska tankar utgår man från en normerande undervisning. 

Hållbart utvecklingstänkande utvecklar eleverna då de lär sig att aktivt kritiskt värdera de olika 

perspektiven för miljö och utvecklingsproblemen. 

Axelsson (1997) menar att de ideologier som läraren har avspeglas i undervisningen.  

Författaren menar även att miljöstudier inte bara handlar om naturen utan också om människans 

påverkan på den. Om man studerar naturen utan att utpräglat titta på människans påverkan är det 

ingen miljöstudie som man genomför. Då är studierna enbart naturvetenskapliga oftast 

biologiska.  

Horning m.fl. (1996) citerar professor Alvar Ellegård: 

 
Kunskapen ska vara medveten, funktionell och användbar om den inte ska 
dö. Den ska inhämtas endast genom motiverat, aktivt och självständigt 
elevarbete, för vilket elevens behov och intresse betyder mycket. Eleven och 
endast eleven kan ´lära in .́ Läraren kan stimulera men blott i undantagsfall 
kan han ´lära ut .́ ( s.40). 
 
 

    En av de slutsatser som Wickenberg (1999) tar upp är vilka miljökunskaper som eleverna tar 

till sig då de som samhällsmedborgare senare i livet som ska ta ställning och vara delaktiga i 

beslut som är demokratiska. De ska även ta ställning hur de kan agera för att anpassa sig för att 

minimera miljöproblemen, alltså ta hänsyn till naturens lagar och kretslopp.  

   Horning m.fl. (1996) skriver att myndigheter och organisationer har en förhoppning att skola 

och utbildning ska bidra till att en förändring sker. Det krävs dock att skolan inte bara bidrar med 

faktakunskap inom området. Rena faktakunskaper ändrar inte beteende eller värderingar. För att 

nå de olika förändringarna måste man i utbildningen ha naturens och miljöns ramar som 

utgångspunkt. För att få det bästa resultatet måste också kunskapen sättas i relation till barns och 

ungdomars världsbild, värderingar och etiska uppfattningar. Den måste också utgå från deras 

livssituation 
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   Horning m.fl. (1996) fortsätter att läraren kan i sin undervisning ställa upp olika mål. Det kan 

exempelvis vara att påverka attityder, främja vissa beteende eller att ge kunskap. Något som är 

viktigt är att se att de olika målen kräver olika arbetssätt och metoder för att de ska uppnås. Den 

vanligaste modellen som användes i skolan är enligt författaren den s.k �KAB-metoden� 

(Kunskap-! Attityder-! Beteende). Metoden betyder att all inlärning av kunskaper har en 

påverkan på våra attityder och värderingar. Denna påverkan skapar ett ändrat beteende. Det finns 

dock ingen forskning som stöder att denna metod fungerar. Att ta till sig kunskaper inom ett 

område leder inte automatiskt till att beteendet förändras. Det är snarare så att de attityder man 

har är som ett filter och släpper endast igenom kunskap som utvecklar den egna uppfattningen. 

De fakta som inte är intressant filtreras bort och beteendet påverkas inte. 

Wickenberg (1999) visar FN:s �Deklaration och rekommendationer om undervisning i 

miljöfrågor�(1991), s.3f. som ser ut enligt följande: 

 

Miljöundervisningen bör ges åt människor i alla åldrar, på alla nivåer, både 
inom och utom det formella undervisningsväsendet�Rätt uppfattad skall 
miljöundervisningen utgöra en allsidig, livslång fostran, som lätt kan 
anpassas till snabba scenväxlingar i en värld av hastiga förändringar. Den 
skall förbereda den enskilda människan för livet genom att göra henne 
medveten om de stora problemen i dagens värld och genom att ge henne de 
färdigheter och egenskaper som krävs för att hon ska kunna spela en 
produktiv roll i arbetet att förbättra levnadsvillkoren och vårda miljön� 
Miljöundervisningen måste vara samhällstillvänd. Den måste dra in den 
enskilde i en process av aktiv problemlösning inom ramen för definierade 
realiteter och stimulera till initiativtagande på grundval av ansvarstagande för 
och engagemang i formandet av en bättre morgondag. Genom sin blotta 
karaktär kan miljöundervisningen lämna betydelsefulla bidrag till 
inlärningsprocessens förnyelse (s.105). 
 

2.4.4 Massmedias och samhällets roll 

Sandell m.fl. (2003) belyser hur viktig del massmedia har i samhället då det gäller att få 

medborgarna medvetna om miljöproblematiken eftersom det är få personer som läser rapporterna 

som massmedia refererar till. Det är därför enligt Sandell m.fl. (2003) viktigt att massmedia har 

en öppen och fri roll när de ska göra medborgarna medvetna om miljöproblematiken och de 

förändringar som sker.  
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3. Metod 
 

3.1 Urval 
Urvalet bestod av två olika målgrupper. Dels de skolor där vi hade gjort vår sista 

Verksamhetsförlagda Utbildning (VFU) som inte har Grön Flagg och dels på en skola där man 

har Grön Flagg. Skolorna var traditionella kommunala skolor på landsbygden.  

Målgruppen för vår undersökning var: 

• 1 lågstadielärare 

• 1 mellanstadielärare 

• 1 Ma/No lärare 

• 1 Sv/So-lärare 

• Elever på skolor utan Grön Flagg i skolår 2-5 (ca 50 elever) 

• 1 lågstadielärare på skola med Grön Flagg 

• 1 Sv/So-lärare på skola med Grön Flagg 

• Elever på skola med Grön Flagg i skolår 5 (16 elever) 

 

   Det bortfall som blev på skolorna utan Grön Flagg berodde på att elever inte ville vara med på 

intervjun eller på att elever var sjuka. 

Bortfallet på skolan med Grön Flagg var tre elever, varav en som inte fick vara med för målsman 

och två som inte hade lämnat in godkännande från målsman. 

 

3.2 Undersökningsmetod 
Metoden som användes i vår undersökning var kvalitativa intervjuer (Trost 1997).  För att ge 

lärarna en möjlighet att reflektera och fundera över frågeställningen lämnades det ut 

intervjufrågor till varje berörd lärare i förväg.  

   För att få svar på våra frågeställningar valde vi att intervjua lärare på två skolor som inte har 

Grön Flagg och lärare på en skola som har Grön Flagg. Utifrån de svar som lärarna gav 

formulerades frågor till eleverna. Vi gjorde två intervjuer med skolor som inte har Grön Flagg. 

Detta för att man skulle kunna se om det fanns några skillnader eftersom en skola kunde vara 

väldigt miljömedveten trots att den inte hade Grön Flagg och vise versa. Detta innebar att fler 

elever och lärare utan Grön Flagg blev intervjuade. 

   Inför elevintervjuerna lämnade vi ut information till föräldrarna där vi berättade syftet med 

intervjuerna och att intervjuerna skulle behandlas efter gällande etiska regler som vi fick genom 
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Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) och bad om föräldrarnas godkännande för att 

genomföra intervjun.  

   Trost (1997) skriver att man ska vara tydlig med att tala om för intervjupersonerna att det som 

diskuteras är konfidentiellt.  

   För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna så spelades de in på band som sedan 

transkriberades och dokumenterades. Att arbeta på detta sätt är en bra metod om man vill få 

uttömmande svar med elevernas mimik och icke-verbala uttryck. Fördelen är även att man kan 

ställa följdfrågor och få förklaring på de svar som personerna lämnar. 

   De intervjuer och det resultat som vi fick fram är inte generellt för alla skolor i Sverige utan 

stämmer endast överens med de skolor som vi har varit i kontakt med. Resultatet är endast 

baserat på de utsagor som har framkommit i intervjuerna med eleverna och lärarna. 

 

3.3 Analysmetod 
För att bearbeta och analysera intervjuerna använde vi oss av Winther Jörgensens (2000) 

beskrivning av hur en diskursanalys genomförs och används. Författaren beskriver Foucaults 

metod om diskursanalys. Man angriper det som man får ut genom intervjuerna med hjälp av att 

klassificera olika existensvillkor då man citerar och kritiserar det som har sagts.  

   När vi gång på gång läste intervjuerna utkristalliserades det tre olika områden ur vår data. De 

tre områdena var miljö som begrepp, miljö som handling och miljö som samhällsmoral. Ett 

fjärde område gällde lärarnas miljöundervisning där vi sammanställt lärarnas svar i tabell 2. Här 

tog vi upp de olika delarna som styrde undervisningen. De delarna var lärarens miljöutbildning, 

lärarens undervisningsbakgrund och lärarens miljöundervisning. 

 

3.4 Reliabilitet och Validitet  
Johansson & Svedner (2001) skriver att man bör tänka på reliabiliteten och validiteten. 

För att få mätnoggrannhet utfördes alla intervjuer på liknade sätt och med samma metod. 

Frågorna har varit övergripande för att få så stor bredd som möjligt på svaren. 

Det resultat som har framkommit är endast gällande för de skolor där intervjuerna har skett. 

Här har det funnits en noggrannhet för att våra tidigare erfarenheter inte ska speglas i resultatet. 

Svaren som har framkommit under intervjuerna har tolkats av oss och kan få andra tolkningar 

och innebörder om någon annan skulle ha tolkat de. Då vi har gjort intervjuerna har även 

elevernas och lärarnas kroppsspråk till viss del påverkat vår tolkning. 



 17

4. Resultatanalys 
Syftet med arbetet var att undersöka hur elevers miljömedvetenhet påverkades av lärarens 

miljöundervisning beroende på om man gick på en skola som hade Grön Flagg eller inte. 

Utifrån detta har det framkommit följande resultat. 

 

4.1 Resultatområden 
Här presenteras de olika resultatområdena samt en definition av vad området innefattar. 

 

Miljö som begrepp 

I detta område behandlas det som eleverna och lärarna lägger in och associerar till i begreppet 

miljö.  

 

Miljö som handling 

Här beskrivs det som lärare och elever anser sig kunna göra för att påverka miljön i en positiv 

riktning. 

 

Miljö som samhällsmoral 

Här berörs vad varje enskild medborgare bör göra och hjälpas åt med för att ta vara på och 

bevara miljön.  
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4.2. Miljömedvetenhet hos elever och lärare på skola med och utan Grön 

Flagg 

För lärare och elever på skolorna är miljön ett omfattande begrepp. Efter intervjugenomgång har 
följande kategorier utkristalliserats. I de olika kolumnerna framkommer de ord eller uttryck som 
var mest förekommande under intervjuerna 
 
 Elever på skola 

utan Grön Flagg 
Elever på skola 
med Grön Flagg 

Lärare på skola 
utan Grön Flagg 

Lärare på skola 
med Grön Flagg 

Miljö som 
begrepp 

Naturen, bilar, djur, 
växter, luft, skog, 
skräp, där vi bor, 
miljöförstöring.  

Naturen, djur, växter, 
skog, skräp. 

Naturen, allt som är 
runt omkring oss, 
djur, växthuseffekt, 
skräp, samspelet 
mellan människan och 
miljön, hur man 
utnyttjar och är rädd 
om miljön, 
arbetsplatser, trafik. 

Allt runt omkring oss, 
miljö i skolan, rörelse 
och utevistelse i ren 
natur, yttre 
förhållande som 
påverkar allt liv.  
 

Miljö som 
handling 

Inte slänga skräp, ha 
mycket växter, inte 
köra bil, städdagar, 
allemansrätt, 
miljömånad, miljö- 
och naturtema, 
återvinning, spara på 
el, gå och cykla, 
kompostera, handla 
lokalt, hugga ner träd, 
ta bort alla växthus, 
inte röka, inte ta 
körkort, köra 
miljövänliga bilar 

Miljötema, städdagar, 
utelektioner i naturen, 
diskussioner, inte 
skräpa ner, elevråd 
som tar upp och 
diskuterar miljöfrågor, 
köra miljövänliga 
bilar.  

Sopsortera, 
återvinning, spara på 
jordens resurser, städa 
byn med eleverna, 
miljötema, 
utedagar, röra på sig, 
miljöundervisning, 
handla KRAV-märkt.  
 

Miljöundervisning, 
kompostering, 
pappersåtervinning,  
vardagssysslor, 
miljötema, miljömål, 
elevråd där miljön 
diskuteras, 
uppmuntrar till 
utevistelse, burkar 
istället för plastpåsar, 
äta nyttig mat som är 
lokalt odlad. 

Miljö som 
samhällsmoral 

Växthuseffekten, 
ozonlagret, fabriker, 
solen är farlig och det 
blir för varmt, 
allemansrätt, 
återvinning, viktigt att 
luften är ren, 
regnskogen är bra, 
utsläpp och avgaser, 
tåg istället för bilar 
(frakt), utrotning av 
djur. skyddet där uppe 
pajas, miljöproblem. 
 

Har man ingen skog 
bildas det inget syre 
och då överlever vi 
inte, djuren ska ha det 
bra, avgaser, 
föroreningar, gifter, 
ozonlagret, 
miljöproblem, förstör 
man naturen begår 
man ett brott, förstör 
man går jorden 
�sönder�. 

Växthuseffekten, 
genförädling, 
hållbar utveckling, 
kretsloppet, 
miljöproblem. 
 

Global uppvärmning, 
hållbar utveckling. 

Tabell 1 

 

4.2.1 Miljö som begrepp 

Här tas de olika begrepp upp som intervjurespondenterna nämnde under frågorna när de skulle 

definiera ordet miljö. 

   Det genomgående för alla var att begreppet miljö innebar naturen och allt runt omkring oss, 

exempelvis djur, växter och skog. Lärarna lade ytterligare till att trafik var viktigt att ta upp i 

samband med begreppet miljö. De ansåg också att det var viktigt att arbetsmiljön i skolan var 

bra, att det var viktigt att eleverna mådde bra för att kunna ta till sig kunskap.  
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   Samspelet mellan människan, naturen och miljön skulle leda till att alla inblandade mådde bra. 

Enligt både eleverna och lärarna hade yttre påverkan som exempelvis skräp i miljön en 

avgörande betydelse för vår framtid. Det gällde att utnyttja miljön på rätt sätt och vara rädd om 

de resurser som fanns. De poängterade att miljön runt omkring skolan var viktig.  

   Ett annat stort område var miljöförstöring där bilar och fabriker med deras utsläpp var ett stort 

problem. I samband med detta tog ett fåtal av eleverna upp begrepp som miljöminister och 

miljöbilar. 

 

4.2.2 Miljö som handling 

�Ta bort alla växthus�, så sa en kille som ville att man ska minska växthuseffekten. 

Växthuseffekten var något som alla berörde, såväl lärare som elever tog upp det på olika sätt. 

Eleverna beskrev och nämnde olika saker runt växthuseffekten, exempelvis sa de att det inte fick 

bli för varmt och att man skulle tänka på att inte släppa ut för mycket avgaser. 

   Att inte slänga skräp i naturen och sopsortera var viktigt för samtliga tillfrågade, men det 

berördes dock mest av elever och lärare på skolan utan Grön Flagg. På alla skolor hade man 

årliga städdagar på uppdrag av Håll Sverige Rent. Att kompostera, återvinna och spara på 

naturens resurser var något som genomgående kom upp i alla grupper. En del av eleverna såg 

fördelen med att panta burkar i att de kunde tjäna pengar på detta sätt. Många av eleverna kände 

till att det man pantade blev till nya saker. Exempelvis berättade de att kapsyler kunde bli till nya 

bilar och att petflaskor kunde bli till fleecetröjor. Många av eleverna tog upp ämnet 

kompostering.  På skolorna utan Grön Flagg fanns det ingen kompost, men några av eleverna 

komposterade hemma. 

   På skolorna hade man olika miljötema. På skolan utan Grön Flagg hade man också 

miljömånad, då de olika klasserna på skolan turades om att ha ansvar. Klassen skulle under en 

hel månad ta hand om skräpet och återvinningen.  

   Skogen var något som var mycket viktigt och stod högt upp på elevernas lista. De diskuterade 

vår egen skog men också skövlingen av regnskogarna. De var alla medvetna om att växterna i vår 

omgivning producerade vårt nödvändiga syre. Många tänkte på att djuren skulle ha det bra, att 

man inte skulle skräpa ner så att man på så vis kunde skada djuren.  

   På skolorna arbetade man med att uppmuntra eleverna till utevistelse, man hade exempelvis 

vissa lektioner ute i naturen, då de lärde sig om de olika växterna och djuren som fanns i deras 

närmiljö. Här kom också allemansrätten upp. I samband med detta uppmanades eleverna till 

rörelse på olika sätt. 

   Eleverna lärde sig även om miljön då läraren berättade och förmedlade kunskaper om 
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växthuseffekten, ozonlagret, avgaser, allemansrätten, fabriker och dess miljöpåverkan. 

En flicka förklarade att om ozonlagret blev tunnare skulle solens farliga strålar lättare komma till 

jorden och att det skulle vara farligt för oss. En annan elev berättade om avgaserna som kom upp 

i luften. När det sedan började regna föll avgaserna ner på träden och skadade dem. 

Några berättade att de hade ett elevråd där man ibland tog upp frågor som handlade om miljön 

och hur den kunde bli bättre. 

   Att ha miljöbilar var viktigt för eleverna på samtliga skolor. En tjej sa att hon �inte skulle ta 

körkort när hon blir stor för då släpper man ut avgaser och det vill inte jag�.  

Flertalet av eleverna ansåg att man borde köra mindre bil och istället cykla, gå, ta tåget eller 

bussen för att inte släppa ut så mycket avgaser.  

   Lärarna sökte sina kunskaper på området genom exempelvis media och via föreläsningar som 

anordnades av kommunen. De utgick också från de manualer, kursplaner och styrdokument som 

fanns rörande miljön. Lärarens undervisning påverkades också av de miljöavtal som var 

framtagna av politiker på lokal, nationell och internationell nivå, så som Agenda 21. 

   Samtliga lärare ansåg att miljön var livsviktig för kommande generationer. De ville förmedla 

ett hållbart miljötänkande till eleverna. För att nå ut till eleverna med miljöbudskapet hade man 

miljötema, som berörde flera ämnen samtidigt.  

Lärarna samtalade om miljön med eleverna och lät då eleverna styra samtalen. Lärarna försökte 

få eleverna till att bli medvetna om hur man kunde spara på jordens resurser som el och vatten. 

   För att få elevernas uppmärksamhet och fånga deras intresse gällde att man gjorde 

undervisningen konkret och inte för abstrakt. 

   Det fanns inget miljöråd på skolorna utan de frågorna som berörde miljön tog man vid behov i 

elevrådet. 

   På skolan med Grön Flagg planerade man in saker som berörde miljön i vardagsarbetet. Man la 

in ett miljötänkande i skolan redan från förskoleklassens start och arbetade efter de för skolan 

specifika mål som krävdes för att man ska ha Grön Flagg som skolan själv hade satt upp. 

 

4.2.3 Miljö som samhällsmoral 

Att miljö var en samhällsfråga förstår man genom det stora engagemang som samtliga skolor 

hade. Alla var medvetna om att vi måste göra något åt det kommande miljöhotet. En lärare 

utryckte detta på ett tänkvärt sätt �ingen kan göra allt, men alla kan göra något� och det betyder 

att vi alla måste hjälpas åt för att lösa problemen.  

   �Skyddet där uppe pajas�, så sa en kille när han skulle beskriva hur viktig miljön var för oss 

och hur viktigt det var med ozonlagret. Eleverna var även medvetna om vad ozonlagret hade för 
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betydelse och vilken inverkan växthuseffekten gjorde på Jorden. �Det kan göra att isarna 

smälter�, enligt en elev. Växthuseffekten var den största samhällsfrågan enligt flertalet av dem 

som intervjuades. Diskussionerna som uppkom visade att det fanns ett stort intresse för att 

förhindra detta. Effekten av människans handlingar ledde till den globala uppvärmningen, alltså 

växthuseffekten. 

   Eleverna tog även upp att luften var viktig och att man inte skulle såga ner regnskogarna. 

Eleverna hade kunskap om att det var regnskogen som producerade delar av vårt syre. Eleverna 

ansåg också att skogen var en viktig del för djurens överlevnad eftersom det var där de bodde och 

kände sig trygga. 

   Eleverna tog upp att luften skulle vara ren och att man inte skulle smutsa ner den med avgaser 

från bilar och fabriker. Dålig luft som är nedsmutsad var ett stort problem då de vill ha ren luft att 

andas. De tyckte också att man skulle använda våra järnvägar mer och inte frakta så mycket gods 

med lastbil. Avgaserna bidrog även de till växthuseffekten och att ozonlagret blev sämre. �Detta 

kunde leda till jordens undergång�, enligt en elev. Eleverna hade förhoppningar om att man i 

framtiden använder sig av miljövänliga bilar. En flicka berättade att de hade bilar som drevs med 

etanol och en som drevs med biogas. Hon förklarade för sin kompis att det var en bil som drevs 

med något som var miljövänligare än bensin. 

   Globala frågor som fågelinfluensan var något som också uppmärksammades av eleverna.  

Samtliga lärare ansåg att miljön var livsviktig för kommande generationer. De ville förmedla ett 

hållbart miljötänkande till eleverna. Samtliga kategorier, såväl lärare som elever, ansåg att man 

bör återvinna det som går för att på så sätt spara på jordens resurser så mycket som möjligt.   

   Teman som man berörde var återvinning, kretslopp, genförädling, hållbar utveckling och 

miljömärkning, exempelvis KRAV-märkning av gödning. Man berörde även olika 

uppvärmningsalternativ och vilka av dessa som var mer miljövänliga än andra. 

�Jag ska inte röka när jag blir stor för då kommer det ut rök� sa en flicka när vi frågade vad 

man kan göra åt miljöproblemen. En annan flicka sa �förstör man så går jorden sönder�. 

Det som flickorna sa gjorde att man kunde knyta ihop påsen med elevernas miljömoral, tar man 

hand om jorden så mår alla bra, både människor och djur.  

   En elev tog upp att �om man förstörde naturen så hade man begått ett brott�. 

Miljömedvetenheten varierade bland eleverna beroende på deras mognadsgrad och hur lärarens 

undervisning framställdes. Som lärare hoppades man att eleverna fick med sig tankar om miljön. 

Man hade inte utvärderat och visste på så sätt inte vad eleverna tog till sig av det man 

förmedlade. Elevernas inställning kändes väldigt positiv eftersom det var så verklighetsförankrat. 

De tyckte att det var viktigt med miljön. 
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   En av lärarna sa att det är viktigt att man tog små steg och lät miljötänkandet bli en naturlig del 

av livet. Man kunde tydligt märka om det fanns ett miljötänkande i hemmet hos eleverna, då de 

ofta var med i diskussionerna om olika frågor. Flertalet av eleverna reflekterade och kände att de 

behöver göra något för vår miljö. 

   Man försökte köpa in lokalt odlad mat i skolköket och att lokalvårdarna använde sig av 

miljövänliga medel på skolan med Grön Flagg. 

   Eleverna hade många funderingar på vem det var som skulle lösa problemen som fanns med 

vår miljö. De ansåg att det var kommunens, kungens, sophämtarnas och miljöministerns uppdrag 

att lösa problemen. De ansåg även att alla människor i hela världen kunde hjälpa till med detta, 

med andra ord du och jag. 
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4.3 Lärarens miljöundervisning 
Lärarna har olika sorters miljöundervisning och genomför den på olika sätt. Här presenteras olika 

kategorier som påverkar lärarens miljöundervisning.  

 

 Lärare på skola utan  
Grön Flagg 

Lärare på skola med  
Grön Flagg 

Lärarens miljöutbildning Fortbildningsdagar, 
arbetsmiljöutbildning, 
högskolepoäng, fortbildning på 
fritiden, miljöutbildning från 
kommunen. 

Högskolepoäng, information från 
kommunen och Agenda 21, olika 
matprojekt inom livsstil och hälsa, 
föreläsningar. 

Lärarens 
undervisningsbakgrund 

Läroplan, kursplan, tidningar, TV, 
gamla kunskaper som Håll Sverige 
Rent, aktuella läromedel, Internet, 
diskussioner, kommunen, elevers 
frågeställning. 

Kommunen, Agenda 21, media, 
Internet, egen sökning, skolan, Håll 
Sverige Rent. 

Lärarens 
miljöundervisning i skolan 

Vidareutvecklar ämnen, 
experiment, visar och ritar på 
tavlan, samtal, miljömånad i 
klassen, källsorterar, återvinna, 
städar skolgården, röra på sig och 
få frisk luft, ämnesövergripande 
miljötema, hållbar utveckling, 
genetik, genförädling, gifter, 
KRAV-märkning, kretslopp, luft 
och vatten, allemansrätten, 
uppvärmningsalternativ, naturlära. 
 

Miljötema, vardagssysslor som att 
källsortera, återvinna, städa 
skolgården, utevistelse, kretslopp, 
kompostera, naturlära, 
allemansrätten, samspel i naturen, 
hållbar utveckling.  

Tabell 2 

 

4.3.1 Lärarens miljöutbildning 

Samtliga lärare på skolorna både med och utan Grön Flagg hade varierande miljöutbildning. Det 

var allt från högskolepoäng, arbetsmiljöutbildning till fortbildning från kommunen. Lärarna på 

skolan med Grön Flagg fick även fortbildning via ett projekt inom Agenda 21. Vissa lärare var 

även engagerade i miljöfrågor privat och genomförde då viss fortbildning på fritiden. Den lärare 

som var Ma/NO-lärare fick ett par poäng på högskolan och en annan lärare fick ett par dagars 

fortbildning i ämnet. För de lärare som hade en lång lärarkarriär och hade med sig ett miljötänk 

från sin barndom var det en självklarhet att man tog till vara på allt som man kunde. 

 

4.3.2 Lärarens undervisningsbakgrund 

När lärarna skulle planera sin miljöundervisning utgick de från kursplan och läroplan samt 

elevernas frågeställningar. En del av lärarna tyckte dock att det var svårt att hitta målen för miljö 

då de inte fanns som ett eget ämne utan man fick leta efter dem.  

Lärarna uppdaterade sina kunskaper kontinuerligt. De sökte fakta om miljö från olika media som 

tidningar, TV och Internet. De plockade även fram sina kunskaper från lärarutbildningen och 
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tidigare livserfarenheter, exempelvis Håll Naturen Rent. Lärarna använde sig även av de aktuella 

läromedel som fanns att tillgå. 

När frågan angående miljöpolicy togs upp framkom det olika uppfattningar på de olika skolorna. 

På den ena skolan utan Grön Flagg fanns det ingen uttalad miljöpolicy, medan den andra skolan 

utan Grön Flagg fanns det en klar målsättning med miljöarbetet. Man lärde barnen att spara och 

ta till vara på jordens resurser och att städa upp efter sig i olika situationer. Man hade ett rullande 

schema där varje klass hade miljömånad då klassen var ansvarig för skolans miljö. 

Miljöpolicyn på skolan med Grön Flagg bestod av den Gröna Flaggan och de mål som skolan 

hade satt upp enligt de regler som fanns för Grön Flagg. Målen som sätts upp skiljer sig år från 

år, det kan exempelvis vara att eleverna ska ha massage varje vecka och att de ska kompostera 

och källsortera.  

 

4.3.3 Lärarens miljöundervisning i skolan 

Lärarna arbetade dels med miljö när de hade olika teman och dels som löpande i vardagsarbetet.  

Man uppmuntrade eleverna till utevistelse och detta gav eleverna naturupplevelser 

För att fånga elevernas intresse använde de sig av olika metoder. Många av metoderna var 

praktiska och ämnesövergripande. De gjorde experiment, samtalade och diskuterade om hur 

miljön kunde beröras inom de olika områdena. Miljöarbetet ingick som en naturlig del i 

vardagen. Man involverade även eleverna när man städade på skolgården och i närmiljön. 

Eleverna hade i uppgift att sortera papper och ta hand om komposten på skolan. 

För att nå ut till eleverna med miljöbudskapet hade man miljötema, dessa berörde flera ämnen 

samtidigt. Man hade även utedagar där man exempelvis arbetade med allemansrätten och 

naturlära. Miljödelar som man berörde var återvinning, kretslopp, genförädling, hållbar 

utveckling och miljömärkning, exempelvis KRAV-märkning av gödning. Man berörde även 

olika uppvärmningsalternativ och vilka av dessa som var mer miljövänliga än andra.  

Eleverna var engagerade och tog miljön på stort allvar. En lärare på skolan med Grön Flagg sa att 

�eleverna oftast var mer öppna för miljöfrågor än vad de vuxna var�.  

Att arbeta praktiskt var ett sätt som fungerade bra bland eleverna och lärarna. �Det gällde att man 

inte gjorde undervisningen för abstrakt så att man kunde fånga elevernas intresse när det gällde 

miljöfrågor.� Elevernas inställning kändes väldigt positiv eftersom det var så 

verklighetsförankrat. Lärarna upplevde att vissa elever blev skrämda av larmrapporter och de 

stora miljöproblemen som berördes av media. För dessa elever var det viktigt att man som lärare 

var påläst och hängde med i miljödebatten så att man kunde förklara och förhoppningsvis lugna 

de oroliga eleverna. Det fanns inget miljöråd på skolorna utan de frågor som rörde miljön tog 
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man vid behov upp i elevrådet. 

Lärarnas förhoppning var att efter sex års miljöarbete borde ett miljötänkande ha mognat fram 

hos eleverna. Det borde då sitta i ryggmärgen. Tyvärr upplevde de att miljömedvetenheten 

minskade när eleverna blev äldre. De blev då lite bekvämare och orkade inte bry sig. 

På skolan med Grön Flagg arbetade de efter de för skolan specifika mål som krävdes för att man 

ska ha Grön Flagg. Efter det att man har uppnått målen ska de redovisas och godkännas. Det är 

eleverna själva som skall dokumentera och redovisa sitt arbete. De mål som man tidigare hade 

uppnått ska man tillsammans med de nya målen fortsätta att hålla i liv.  Här skulle man redan 

från förskoleklass ge eleverna ett grundläggande miljötänkande. Lärarna på skolan med Grön 

Flagg ansåg att deras undervisning inte skiljde sig från skolor utan Grön Flagg.  
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 5. Diskussion 
Sammanfattningsvis finner vi att de intervjuer vi har genomfört har gett svar på våra 

frågeställningar. Detta leder till att vi tycker att vi har valt rätt metod för vårt arbete. Vi vill dock 

poängtera att det resultat som vår undersökning har lett fram till grundar sig på en liten 

urvalsgrupp och kan bara vara giltig för de specifika skolor som vi har valt ut och inte för alla 

skolor i Sverige. 

När vi gjorde intervjuerna på skola med Grön Flagg uppfattade vi att svaren var likartade och 

inte speciellt varierande. När det gällde intervjuerna på skolorna utan Grön Flagg var det 

tvärtom. Där uppfattade vi en större spridning bland svaren.  

 

Jämförelse av intervjuer med elever på skolor med och utan Grön Flagg 

På samtliga skolor förknippade eleverna ordet miljö med naturen där djuren var en viktig del. Att 

hålla naturen ren och inte skräpa ner var viktigt för alla elever. I Nationalencyklopedin definieras 

begreppet miljö som sambandet mellan verkande människor, djur eller andra organismer. 

På skolorna där man inte hade Grön Flagg tog några av eleverna upp begrepp som miljöminister, 

miljöbilar och miljöförstöring. Detta berörde endast två av eleverna på skolan med Grön Flagg.   

Samtliga elever som vi hade intervjuat ansåg att miljön var viktig, mycket viktig för några elever. 

På skolan med Grön Flagg var det viktigaste att djuren och människorna skulle må bra och ha en 

plats där man kunde koppla av, medan det på de andra skolorna fanns ett vidare miljöperspektiv 

även om djuren var viktiga här med. Man tog exempelvis upp hur viktigt det var med ren luft och 

att vi bevarade våra regnskogar och vilken inverkan växthuseffekten hade på jorden. En annan 

sak som togs upp var bilar och fabrikers påverkan på vår miljö.  

 

   Varje elev som intervjuats uppfattade att de lärde sig mycket om miljön i skolan, men på olika 

sätt. Eleverna på skolan med Grön Flagg upplevde att de lärde sig om miljön i samband med 

deras miljötema, medan de andra eleverna lärde sig om miljön oftare. Sandell m.fl. (2003) 

beskriver olika undervisningstraditioner. Vi upplever enligt Sandells syn att se på de olika 

traditionerna att eleverna i undersökningen får en normerande miljöundervisning, alltså att de på 

så vis är delaktiga i samspelet i naturen. 

Flertalet av eleverna hade lärt sig att man ska plocka upp skräp. På alla skolorna visste eleverna 

hur man skulle återvinna detta.  

På skolorna som inte hade Grön Flagg lärde man sig dels om närmiljön samt om globala 

miljöproblem. På skolan med Grön Flagg koncentrerade man sig mest på den egna närmiljön. 
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   Eleverna på skolan med Grön Flagg tog återigen upp djuren och deras förutsättningar, förstörde 

vi miljön så hade djuren ingenstans att ta vägen och då blev de utrotade. Även de andra eleverna 

tog upp djuren, men då var det mer med tanke på att de kunde bli skadade av allt skräp som 

kastades i naturen. Vidare belyste eleverna på Grön Flagg-skolan hur viktiga växterna var för 

människan eftersom de producerade vårt syre som vi behövde. Detta togs även upp av de elever 

som inte gick på en skola med Grön Flagg, men de ansåg att skogen var viktigast för 

syreproduktionen. De var dock medvetna om att vi behövde skogen till att bygga hus och elda 

med. Även Andersson (2001) skrev att man kunde arbeta med områden som berörde 

skogsavverkning och utrotning av vissa arter, precis de saker som eleverna tog upp under 

intervjuerna. Eleverna utan Grön Flagg ansåg att det var viktigt att vi försökte minska våra 

utsläpp från bilar och fabriker för att miljön inte skulle bli sämre och gå under. De var medvetna 

om att dessa faktorer medverkade till att ozonlagret blev tunnare och ökade på växthuseffekten. 

Sandell m.fl. (2003) anser precis som eleverna att växthuseffekten är vår tids allvarligaste fråga. 

De skriver att växthuseffekten skapas och späds på genom människans handlingar. 

 

   Alla elever var överens om att det som mestadels påverkade miljön var avgaser, skräp och 

föroreningar från fabriker. Eleverna från samtliga skolor tog upp att det fanns miljövänliga bilar 

och det var en elev på skolan med Grön Flagg vars familj hade en miljöbil som kördes på etanol.  

Eleverna på den ena skolan utan Grön Flagg hade varje läsår en dag då alla skulle ta sig till 

skolan utan bil eller buss. Vanligtvis gick eller cyklade de flesta eleverna här till skolan. Detta 

gjorde de dels för att spara på miljön och dels för att de hade nära till skolan. Många av eleverna 

på denna skola försökte även att spara på energin hemma. Eleverna på de båda skolorna utan 

Grön Flagg sorterade mycket skräp. Många pantade flaskor så att man kunde tillverka nya flaskor 

och senare även fleece-kläder. De var medvetna om att det blir nya bilar av kapsyler. Många av 

eleverna här tog även upp kompostering, men det fanns inte någon kompost på dessa skolor. 

 

   Det var flera av eleverna på skolan med Grön Flagg som inte förstod begreppet miljöproblem. 

De elever som förstod det kunde dock rabbla upp en del problem, en del större än andra. De tog 

exempelvis upp problemet med ozonlagret och avgaser samt vilka problem en björnfälla ställde 

till med för djuren. På skolan utan Grön Flagg tog man dessutom upp globala samhällsfrågor som 

fågelinfluensan.  

 

   Gemensamt för alla skolor var att de tyckte att alla på jorden måste hjälpas åt för att vår miljö 

skulle bli bättre. Återigen var elevernas perspektiv bredare på de skolor som inte hade Grön 
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Flagg då de tog upp att det var kommunens, kungens, sophämtarens, miljöministern samt allas 

uppdrag att lösa problemen. Vi anser att elevernas synsätt på problemens lösning stämmer väl 

överens med FN:s deklaration om miljöundervisning, �Deklaration och rekommendationer om 

undervisning i miljöfrågor� där man tar upp att miljöundervisningen ska vara ett livslångt 

lärande.  

Paulsson skriver i Bingel (1996) �Låt inte miljöproblemen skrämma. Rädda människor är dåliga 

problemlösare. Nej, se problemen som spännande utmaningar. Leta inte efter syndabockar. Ställ 

inte krav på andra. Ta reda på vad Du själv kan göra�(s.3). Detta anser vi stämmer överens med 

elevernas åsikt om vem det är som ska ta hand om våra miljöproblem.  

 

Jämförelse av intervjuer med lärare på skola med och utan Grön Flagg 

   För samtliga lärare som intervjuats betydde ordet miljö allt vi hade runt omkring oss och allt 

som påverkade vårt liv. De ansåg också att det var viktigt att ha en bra arbetsmiljö i skolan. På 

skolan utan Grön Flagg menade de även att samspelet mellan människan och miljön var viktigt 

och att människan då inte påverkade miljön på ett negativt sätt och att vara rädda om de resurser 

som fanns. 

Lärarna på skolorna utan Grön Flagg fortsatte att poängtera hur viktig vår miljö var för 

kommande generationer och de ville förmedla kunskaperna om en hållbar utveckling vidare till 

sina elever. Detta gjorde de exempelvis genom sopsortering, återvinning, miljöproblem och allt 

som rörde vår vardagsmiljö.  

 

   Samtliga lärare hade lite utbildning i miljökunskap. De hade alla tagit del av fortbildning i 

ämnet från kommunen. En del av lärarna hade högskolepoäng i miljökunskap som de fick i sin 

lärarutbildning. En del av lärarna på skola utan Grön Flagg hade skaffat en viss fortbildning på 

sin fritid.  

Axelsson (1997) skriver att det finns rekommendationer att lärare bör samarbeta med de olika 

folkbildningsorganisationer som finns för att få fortbildning i ämnet. Axelsson (1997) menar 

även att lärare och elever ska få den hjälp som behövs från myndigheter för att kunna inrikta sitt 

arbete mot hållbar utveckling. 

 

   Lärarna utgick från de olika styrdokumenten när de planerade upp miljöarbetsområden. De lät 

även elevernas funderingar komma in i undervisningen. Vad som skrevs i media diskuterades på 

lektionerna. Andersson (2001) skriver att det är en fördel om man utgår från diskussioner inom 

den naturvetenskapliga undervisningens innehåll detta då vi lever i en värld där man har många 
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gemensamma problem, såsom lärarna på skolorna gör. Lärarna på skola utan Grön Flagg 

plockade fram gamla kunskaper som de delade med sig av till eleverna. De tog även del av 

aktuella läromedel som fanns att tillgå. Inom skolan finns det idag många detaljerade 

kunskapsmål för de olika ämnena enligt Wickenberg (1999). Det finns också mål på lokal nivå. 

Dock saknades det en användarmanual med de mest relevanta kunskaperna rörande miljöarbetet i 

skolan. Det saknas också en koppling med ett arbete med en �ekologisk hållbar utveckling� i 

Sverige. 

   Wickenberg (1999) menar att Grön Flagg och NaturligtVis! är det mest utåtriktade och 

tydligaste arbetssättet på nationell nivå. Håll Sverige Rent /NaturligtVis! har idag på nationell 

nivå den största roll att erbjuda mönster på lokal nivå i miljöarbetet. Det innefattar, fortbildning, 

nätverksuppbyggande samt läromedel. Här finns också kopplingar till Agenda21-arbetet i 

kommunerna. En samverkan mellan nationella medverkande inom miljöns och 

miljöundervisningens område kan uppstå för att få ett bättre genomslag. Miljöcertifiering som 

Grön Flagg och Miljöskola med anknytning till Agenda 21 knuten till kommunerna kan vara 

utmärkelser som kan leda till ett samarbete på nationell nivå. Gemensamt har de en slagkraft.  

  

   På skolan med Grön Flagg så var det den Gröna Flaggan och de mål som där tillhör som var 

deras miljöpolicy. Här uppmuntrade man även eleverna till utevistelse vilket gav 

naturupplevelser. På skolorna utan Grön Flagg fanns det olika uppfattningar angående 

miljöpolicy. Den ena skolan hade ingen direkt uttalad miljöpolicy eller några specifika miljömål, 

vilket man hade på den andra skolan där man inte hade Grön Flagg. Här fanns det en tydlig 

målsättning bland personal och elever. 

På en av skolorna utan Grön Flagg hade man ett rullande schema med miljömånad, där varje 

klass då hade huvudansvaret för skolans miljö. 

Axelsson (1997) hänvisar till Naturvårdslagen som 1991 beslutade att �Naturen är en nationell 

tillgång som ska skyddas och vårdas� (s.59). Med denna utgångspunkt anser vi att lärarna 

bedriver en stor del av sin undervisning.  

 

   För att nå ut till eleverna med ett miljöbudskap hade man miljötema. Man hade även olika 

uppgifter som eleverna ansvarade för. På skolan med Grön Flagg ingick vissa delar mera 

naturligt eftersom de hade lagt in miljötänkandet i vardagssysslorna. Eleverna hjälpte bl.a. till 

med återvinning och kompostering. 

Wickenberg (1999) hänvisar till ett utdrag ur Regeringens proposition 1990/91:18, Om ansvaret 

för skolan s.30 
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 �Skolan skall i alla sammanhang, oberoende av om det sker inom ramen för 
något undervisningsämne eller eljest, verka för att eleverna tillägnar sig en på 
kunskap grundad respekt för vår gemensamma miljö och kännedom om det 
ansvar som var och en därför har gentemot sina medmänniskor och 
kommande generationer. 

 Dessa bestämmelser, som föreslås skall placeras inledningsvis i skollagen, tar 
inte bara sikte på utbildningens innehåll utan även på t ex de 
undervisningsmetoder som kommer till användning och det sätt som 
undervisningen anordnas. De ställer ytterst krav på hur alla inom 
skolväsendet skall uppträda i relation till eleven.� (s. 140) 

 

Vi anser att detta citat är viktigt då det tar upp hur alla inom skolväsendet bör fokusera på 

miljöundervisning som leder till hållbar utveckling.  

 

   Alla lärarna kände till att det fanns kursmål som berörde miljö. Man arbetade med målen när 

tillfälle gavs. En del av lärarna uppfattade det som svårt att hitta målen då det inte stod som ett 

separat ämne. 

Att utveckla miljömedvetenheten för framtiden är mycket viktigt. Wickenberg (1999) citerar 

dåvarande skolministern Göran Persson från Kommittédirektiv för läroplanskommittén på 

följande sätt: 

 
 Förändringar i miljön ställer inte minst kommande generationer inför stora 

och svårbemästrade problem. Miljökunskap är ett centralt kunskapsområde 
som inte bara ska behandlas inom de naturorienterade ämnena. De 
ekologiska aspekterna måste i större utsträckning beaktas i undervisningen 
även inom andra områden för att ge eleverna en helhetssyn på miljöfrågorna. 
(s. 17 ) 

 

   På alla skolor upplevde lärarna att eleverna hade en positiv inställning och tog miljöfrågorna på 

stort allvar. De var ofta mer öppna för miljöfrågor än vuxna enligt lärarna. Lärarna på skola utan 

Grön Flagg poängterade att det var viktigt att inte göra undervisningen för abstrakt, att arbeta 

praktiskt var ett sätt som fungerade bra både för lärare och elever.  

 

   Lärarna på skolan med Grön Flagg hade en förhoppning att eleverna efter sex års miljöarbete 

har fått ett miljötänkande som har mognat fram och vuxit fast i ryggmärgen. Lärarna på de andra 

skolorna ansåg att miljömedvetenheten hos eleverna berodde till stor del på hur mogna de var 

och om man uppmärksammade olika saker som var aktuella. Även de hoppades att eleverna fick 

med sig ett miljötänk. Man hade kommit så pass långt att flertalet av eleverna kände att de 

behövde göra något för vår miljö. Här märkte man också tydligt om det fanns ett miljötänk 

hemma hos eleverna. Axelsson (1997) tar upp att ett av de mål som finns med 
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miljöundervisningen är att elevernas miljövänliga handlingar ska övergå i omedvetna handlingar 

som sker automatiskt. Detta tror vi har hänt på skolan med Grön Flagg när det gäller att 

kompostera eftersom de inte tog upp det i intervjuerna. 

 

   Man arbetade dagligen med miljön på skolorna och på skolan med Grön Flagg hade man ett 

bestämt miljötema vartannat år, men de tog även upp aktuella händelser i gruppen. 

På skolan utan Grön Flagg arbetade man med miljön inom de olika ämnena i ämnesövergripande 

temaarbeten, exempelvis experiment, samtala och diskutera. De miljödelar man berörde var att 

sträva mot en hållbar utveckling, vilket innebär återvinning, kretslopp, genförädling, 

miljömärkning. Man berörde även olika uppvärmningsalternativ och vilka av dessa som var mer 

miljövänliga än andra. 

 

Största delen av alla svenskar anser att miljöfrågorna tillhör det allra viktigaste samhällsfrågorna. 

Vi har bra förutsättningar att klara av miljöproblemen. Man diskuterar åtgärder internationellt på 

olika politiska plan. Företagen som antar miljöprogram blir fler och fler. De verkställer 

miljörevisioner i den egna verksamheten för att finna fel och brister. Förskolor och skolor bidrar 

med att exempelvis ha komposter, samla in pengar till regnskogsprojekt samt mycket mer. 

Många individer väljer att köpa miljöanpassade varor. Det är samtidigt viktigt att vi skyndar på 

åtgärder för miljösituationen som blir värre för var dag som går enligt Bingel (1996).  

 

Resultatet av vår undersökning blev inte så som vi hade trott att det skulle bli. Våra tidigare 

erfarenheter sa att en skola med Grön Flagg skulle ha större miljömedvetenhet än skola som inte 

har Grön Flagg stämde inte alls. Vårt resultat visade sig bli annorlunda. Vi har kommit fram till 

att de elever som går på en skola med Grön Flagg har ett miljömedvetande som till största del 

handlar om deras närmiljö. Det fanns även ett visst miljötänkande när det gällde den globala 

miljön, men det var mera begränsat.  Eleverna gjorde miljöarbete som de knappast var medvetna 

om. Det gällde exempelvis att kompostera som de gjorde automatiskt utan att tänka på 

anledningen till att de komposterade. Trots att det finns en miljöutbildning i form av Grön Flagg 

på skolan, så anser vi, att deras miljömedvetenhet inte var utvecklad för en hållbar utveckling 

Eleverna på skolor utan Grön Flagg var miljömedvetna när det gällde såväl lokala som globala 

frågor. Här fanns det ett miljötänk som var på god väg och närmade sig ett resonemang för 

hållbar utveckling. Detta trots att man inte hade prioriterat detta arbete genom att arbeta efter 

Grön Flagg-principen. 

Vi anser att kvaliteten på lärarens miljöundervisning inte beror på om man har fått utbildning 
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inom Grön Flagg utan att det handlar om ett personligt intresse och kunnande hos läraren. Är 

man mottaglig och tycker att det verkar vara intressant med information om ett visst ämne 

speglar detta sig hos lärarna som kan dela med sig av sitt engagemang till eleverna. 

Vi anser att vårt arbete belyser att lärarens inställning till miljö har stor betydelse för elevens 

förmåga att kunna ta till sig av denna viktiga kunskap. Som framtida pedagoger kommer vi att 

vara med och forma morgondagens medborgare. Vi har ett stort ansvar för våra barn och elever, 

vi ska vara deras förebilder. På vilken sorts skola man arbetar på är inte av betydelse, utan det 

viktiga är att vi förmedlar ett kunnande om miljö på ett hållbart och utvecklande sätt. Vi visar 

med vårt arbete att man kan ha lika stora kunskaper även om man inte är en skola med Grön 

Flagg. Det är lärarens intresse som har störst betydelse för elevernas framtida miljömedvetenhet. 

 

 

Förslag till framtida forskning 

• Göra en större studie som innefattar ett större område för att se hur skolans profil har 

betydelse för elevernas miljömedvetenhet. 

• Undersöka hur resurserna på skolan påverkar lärarens miljöundervisning och fortbildning. 

• Undersöka hur elevernas miljöintresse ser ut när de blir äldre.  
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Bilagor  

 
Intervjufrågor till samtliga elever 

 

• Vad betyder ordet miljö för dig? 

 

• Är miljö viktigt för dig? På vilket sätt? 

 

• Lär ni er om miljön i skolan? Hur? 

 

• Varför behöver vi tänka på vår miljö? 

 

• Vad påverkar vår miljö? 

 

• Vad gör du för att ta hand om miljön? 

 

• Finns det miljöråd på skolan? Skulle du vilja ha det? Vad innebär ett miljöråd? 

 

• Vad är ett miljöproblem? Vem löser det? 
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Intervjufrågor till lärare utan Grön Flagg  

 

• Vad är miljö? Vad kan du om miljö? Är miljö viktigt och på vilket sätt i så fall? 

• Vad har du för utbildning i miljö? Har du tagit del av någon fortbildning eller ingår 

det i din lärarutbildning? 

 

• Vad grundar du din miljöundervisning på?  

 

• Vilken är miljöpolicy på skolan? 

•  Hur upplever du att miljöarbetet prioriteras?  

• Har ni miljöråd eller liknande på skolan? 

• Känner du till att det finns kursmål för miljö? Jobbar du aktivt med dem? 

• Hur involverar ni eleverna i miljöarbetet? 

• Hur upplever du elevernas inställning till miljöundervisning? 

• Hur upplever du att eleverna utvecklar något miljötänkande? 

• Hur arbetar du med arbetsområden inom miljön? 
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Intervjufrågor till lärare med Grön Flagg   

 

• Vad är miljö? Vad kan du om miljö? Är miljö viktigt och på vilket sätt i så fall?? 

 

• Vad har du för utbildning i miljö? Har du någon tagit del av någon fortbildning  

eller ingår det i din lärarutbildning? 

 

• Vad grundar du din miljöundervisning på? 

 

• Viken är miljöpolicyn på skolan? 

 

• Hur upplever du att miljöarbetet prioriteras?  

 

• Har ni miljöråd eller liknade på skolan? 

 

• Känner du till att det finns kursmål för miljö? Jobbar du aktivt med de? 

 

• Hur involverar ni eleverna i miljöarbetet? 

 

• Hur upplever du elevernas inställning till miljöundervisning? 

 

• Hur upplever du att eleverna utvecklar ett eventuellt miljötänkande? 

 

• Hur arbetar du med arbetsområden inom miljö? 

 

• Vet du vad det innebär att en skola har Grön Flagg och vad behöver göra för att få  

den? 

 

• Vilken är skillnaden i undervisningen då man har Grön Flagg och vad har det för 

konsekvenser för undervisningen? 

 

 

 


