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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats består av två delstudier och syftar till att undersöka hur faktorer som påverkar 

skolans möjligheter att arbeta med frågor om miljö och klimathot kan förstås. Syftet besvaras 

utifrån delfrågorna 1) hur uttrycks riktlinjer kring miljö i läroplan och kursplaner, 2) hur 

förhåller sig lärarna till frågor om miljö och miljöpolitik 3) hur kan lärarnas professionella 

förhållningssätt till undervisning kring miljö förstås. 

Materialet utgörs av dels läroplan och kursplaner för gymnasieskolan likväl som 244 

enkätsvar från lärare inom en variation av ämnen. Enkätstudien fokuserar på lärares 

professionella och privata preferenser. Studien utgår ifrån tidigare forskning inom lärande och 

miljöengagemang såväl som klimatforskning. Materialet analyseras utifrån begreppet 

ekologisk modernisering och teorin om risksamhället. Resultaten i denna studie visar att 

innehållet i läroplanen i fråga om miljö varierar mellan olika programinriktningar och mellan 

olika ämnen. Vissa ämnen förutsätter ett miljöinnehåll medan andra inte gör det. Resultaten i 

enkätstudien visar att en betydande del av lärare tar miljö och klimathot på allvar. Privat 

varierar inställningar och beteenden men många utför handlingar som kan betraktas som mer 

miljöeffektiva. Många i den undersökta gruppen källsorterar, väljer bort kött, handlar 

ekologiskt och närproducerat, cyklar, går eller åker kollektivt etc. Samtidigt framgår att bilen 

är det vanligaste färdsättet till jobbet, det är inte ovanligt med flera flygsemestrar utomlands 

per år och i hushållen finns många gånger ett högt innehav av tekniska produkter såsom, 

datorer, mobiltelefoner och tv-apparater. En hög andel uppger att de undervisar om miljö även 

i de fall där miljö inte ingår i kursplanen för deras ämnen. Relativt många uppger sig inte ha 

tillräckliga redskap att undervisa kring miljö och de som har det har i flera fall inte fått dessa 

redskap via lärarutbildningen.   
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1. INLEDNING 

”Varför händer det så lite” är en förekommande formulering i miljö och klimatdebatten. 

Människans handlingar och konsumtionsvanor förknippas starkt med de ökande 

miljöproblemen. Politiskt hanteras miljöfrågor på flera olika nivåer, däribland genom FNs 

internationella arbete med att upprätta gemensamma globala miljöavtal i en liberal och 

anarkistisk miljö vilket avspeglas genom sin ”icke-tvingande karaktär” (Jmf Soneryd & 

Uggla, 2011, s.31-32). De gemensamma miljöavtalen som FN avser att upprätta förefaller 

vara ett evighetsprojekt med sina många strandade försök och som gång på gång skjuts på 

framtiden. Ett framtidsprojekt som FN faktiskt lyckats arbeta fram är det som bland annat rör 

skola och utbildning. FN konferensen kring hållbar utveckling i Johannesburg 2002 mynnade 

ut i en gemensam rapport med emfas på utbildning och kunskap som garant för att säkra den 

framtida miljön. Utbildning framhålls inte enbart som informativ utan att denna även kan 

förändra människor. Härur framhålls skolan som oumbärlig i avsikt att förändra utvecklingen 

inom miljöområdet. Vidare framgår att hållbar utveckling inte enbart är ett vetenskapligt 

kunskapsområde utan även eller snarare är ett moraliskt område vilket indikerar att skolans 

roll är att socialisera eleverna i önskvärd riktning. I rapporten framgår att ”Education is the 

primary agent of transformation towards sustainable development, increasing people’s 

capacities to transform their visions for society into reality”(Unesco, 2002, s.9). Utifrån det 

internationella handlingsprogrammet Agenda 21 (1992) lyfts barn och ungdomar fram som 

viktiga aktörer för framtiden, varför de också blir viktiga i nutid, vilket framgår i nationella 

och internationella styrdokument (Ärlemalm-Hagsér, 2013, s.17). Detta perspektiv kan ställas 

mot den syn som Elstgeest och Harlen (1990) tidigare framlagt kring miljöundervisning. De 

skriver att ”Raising the admonishing finger at children is starting at the wrong end. Children 

do not pollute the environment[---]The guilt is ours. Pollution is a problem for adults, caused 

by adults, and it should be solved by adults” (Elstgeest & Harlen 1990, s.8). Kortfattat kan 

ovanstående resonemang beskrivas som utgångspunkt för denna uppsats och avsikten är att 

ställa den inledande frågan i relation till skolans område.   

I inledningen av läroplanen för bland annat den svenska gymnasieskolan GY-11 fastslås de 

grundläggande värdena som skolan vilar på vilka skall gestaltas och förmedlas. För alla som 

verkar inom skolan hör att ”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning[…] 

och respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket, 2011, s.5). Vår gemensamma miljö kan 

tänkas innebära såväl den lokala miljön likväl som den globala miljön. Enligt texten åligger 
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det samtliga som verkar inom skolan att följa dessa värden. Ordalydelsen förefaller även att 

rikta sig mot livet både inom och utanför skolan, vilket även kan ses poängterad genom 

formuleringen ”Alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som anges 

i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem” 

(Skolverket, 2011, s.6). Utifrån det ovanstående väcks frågan hur nämnda ambitioner kring 

miljö kommer till uttryck i gymnasieskolans kursplaner likväl som hur de vuxna som lär ut 

själva förhåller sig till miljöfrågor och hur de själva lever upp till skolans miljömål. Rubriken 

”Går det att som lärare leva som man lär?” är en omformulering av en kommentar som en av 

respondenterna gav till enkäten, ”tyvärr lever jag inte som jag lär”. 

1.1.  Syfte och problemformulering 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur olika faktorer kan förstås utifrån 

gymnasieskolans möjligheter att arbeta med frågor om miljön. Genom två delstudier besvaras 

det övergripande syftet genom frågorna;  

- hur uttrycks riktlinjer kring miljö i läroplan och kursplaner? 

- hur förhåller sig lärarna till frågor om miljö och miljöpolitik?  

- hur kan det professionella förhållningssättet till undervisning kring miljö förstås? 

1.2 Disposition 

I det följande presenteras uppsatsens disposition där kapitel 1 utgörs av en inledande 

beskrivning av studien följt av syfte och problemformulering. I kapitel 2 presenteras en 

forskningsgenomgång som anknyter till denna studie, dels genom metod- och 

miljöengagemang inom skolan men också presenteras här en genomgång av allmänna 

problemområden i miljö- och klimatforskningen. I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska 

referensram som utgörs av begreppen hållbar utveckling, ekologisk modernisering och teorin 

om risksamhället. Hur dessa teorier används senare i analysen presenteras kortfattat i en 

analysram. Studiens kvantitativa och kvalitativa metodval såsom val av textanalytiskt verktyg 

och material presenteras och diskuteras i kapitel 4. I kapitel 5 följer resultaten från de båda 

delstudierna. Först presenteras resultaten från studien av läroplanens program- och kursplaner 

och därefter följer resultaten från enkätstudien. I kapitel 6 förs uppsatsens olika delar; tidigare 

forskning, teori och resultaten från de båda delstudierna samman i en analys och diskussion. 

Uppsatsen avrundas med kapitel 7 som är en avslutande diskussion kring studien.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Här nedan presenteras en del av tidigare forskning som har gjorts inom närliggande områden. 

Först presenteras engagemang i miljöfrågor och undervisning varefter ett avsnitt belyser 

forskning som lyfter fram klimatpåverkande problemområden. Dessa områden ligger 

sedermera till grund för de enkätfrågor som ställs till den undersökta gruppen och ingår även i 

kapitlet analys och diskussion. 

Mycket forskning har gjorts kring undervisningsmetoder och lärande kring begreppet hållbar 

utveckling. Begreppet inbegriper förutom miljö även en social och en ekonomisk dimension 

(Björneloo, 2008. s.10). Vanligt är att forskning inom området använder kvalitativ metod. Till 

exempel har Mikael Wingård (2011) undersökt lärares motiv till internationella utbyten i 

lärande kring miljöfrågor. Vad som framgår i studien är att lärarna lägger in olika betydelser i 

begreppet hållbar utveckling. Flera studier intresserar sig för redan miljöengagerade personer. 

Till exempel har Ellen Almers (2009) undersökt hur handlingskompetens har utvecklats hos 

tre miljöengagerade unga vuxna, bland annat framhålls andra personers engagemang som 

betydande då detta inspirerar andra att följa i samma spår. En liknande studie har tidigare 

genomförts av Angelöw och Jonsson (1994) som undersökte vuxna svenskars utveckling av 

miljöengagemang. Per Wickenberg har i avhandlingen Normstödjande strukturer: 

Miljötematiken börjar slå rot i skolan (1999) fokuserat på bakomliggande normer hos 

engagerade lärares handlingar som relaterar till miljö inom skolan. Resultaten visar att de 

miljöengagerade lärarnas personliga värderingar och individuella engagemang spelar en 

betydande roll för miljöarbetet i skolan (Wickenberg, 1999, s.356). Björneloo (2008) hänvisar 

till en kvalitativ studie1 där 54 personer, ungefär hälften var lärare och resten lärarstudenter 

svarat med egna berättelser utifrån frågan vad det innebär att leva under klimathot. Det 

framgår inte vilken åldersgrupp och inte heller i vilka ämnen lärarna undervisar. Resultaten 

visar på olika förhållningssätt såsom frustration och vrede, maktlöshet och resignation, skuld 

och engagemang samt sorg och rädsla. Enligt Björneloo var det många svar som hörde till 

maktlöshet och resignation. Författaren ställer frågan ”Hur påverkar den egna synen på 

framtidsfrågor undervisningen?” (Björneloo, 2008, s.124). I en kanadensisk studie av Leo 

Elshof (2005) användes en explorativ metod där 45 tekniklärare svarade om deras uppfattning 

om hållbar utveckling. Ur svaren framgick att politik och individuella handlingar ansågs vara 

de mest betydande faktorerna för hållbar utveckling på samhällsnivå. Vidare ansåg en 

betydande majoritet att medias beskrivning av världsutvecklingen var överdriven och att 

                                                           
1 Vilken studie eller vem som har gjort den framgår inte hos Björneloo (2008, s.123-127). 
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media presenterar en antingen förnekande eller tvivlande bild av forskning inom området. 

Lärarna i Elshofs studie uppgav ett förhållandevis svagt intresse för vidare utbildning kring 

hållbar utveckling. Kari Marie Norgaard visar i Living in denial, climate change, emotions 

and everyday life (2011) på sociala mekanismer som används för att kollektivt förneka hot om 

klimatförändringar. I intervjuer med tre lärare framkommer att de i skolan trots egen 

pessimism försöker att ingjut en positiv framtidstro hos eleverna (Norgaard, 2013, s.101). 

Människor förstår enligt Norgaard klimathotet på ett abstrakt plan men inte på ett konkret 

vilket gör det svårt att omvandla svåra känslor till positiva handlingar.  

Intergovernmental panel of climate change (IPCC) släppte i september 2013 första delen av 

FNs nya klimatrapport. Denna rapport är en sammanfattning av den totala klimatforskningen 

vari man fastslår att klimatförändringarna är reella och en konsekvens av människans 

handlande (Ipcc, 2013). Johan Rockström professor i naturresurshållning framhåller i Den 

stora förnekelsen (2011, s.188) att den officiella redovisningen av klimatpåverkan är 

missvisande på så vis att statistiken baseras på fysiska utsläpp och inte räknar in den totala 

omsättningen av varor och tjänster. Desamma uppger att det numera bedrivs en mängd 

forskning för att få fram sådan data. Bland annat lyfts varuimport från andra länder fram som 

problemområden likväl som kolproducerad el som importeras via det europeiska elsystemet 

(Jmf Rockström & Wijkman, 2011, s.189). Naturvårdsverkets listar i rapporten 

konsumtionens klimatpåverkan (2008) fem centrala aktiviteter som tillsammans står för 

ungefär hälften av de totala utsläppen i Sverige, dessa är; vilken bil och hur mycket vi åker, 

uppvärmning av bostad, elanvändning i bostad, köttätande, och längd och mängd flygresor 

(Jmf, Naturvårdsverket, 2008, ss.8, 39). Av rapporten framgår att med ökad inkomst ökar 

hushållens påverkan på miljön. Kön uppges ha en betydelse genom att kvinnor i högre 

utsträckning än män åker kollektivt medan män i högre utsträckning åker bil. Resandet 

varierar under olika livsfaser varför miljöpåverkan varierar med ålder (Naturvårdsverket, 

2008, s.41). Till saken hör att Susan Kuehn (1998) redan på 1990-talet belade att sociala 

positioner, habitus och ekonomiska resurser hänger samman med människors totala 

energiförbrukning. Per Kågeson, professor i miljösystemanalys framhåller i Transporter och 

klimat. Om koldioxid och handel med utsläppsrätter (2008) att flygets andel av resandet i 

Europa ökar snabbt. Trots tekniska förbättringar och bränslebesparande flygningar gör den 

samma prognosen att den förväntade trafikökningen innebär att flygets bränslebehov ökar 

med 3% vilket motsvarar en dubblering av koldioxidutsläppen mellan 2005 och 2030 

(Kågesson, 2008, s.45). Vad som också framkommer är att det enligt Chicagokonventionen 
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inte är tillåtet att beskatta internationellt flygbränsle. Författarna Bäckstrand, Olsson och 

Tengström (2010) framhåller att låga biljettpriser och höga reallöner i ekonomiskt utvecklade 

länder leder till ett högt antal resor. Svenskars utlandsresor ökade mellan åren 1994 och 2001 

från 7 miljoner till 10, 5 miljoner2. Hälften av den svenska transportsektorns 

energianvändning och koldioxidutsläpp kommer från långväga resor. Desamma uppger att 

den tekniska utvecklingen inte ensamt kan antas lösa den negativa miljöpåverkan och 

resursförbrukningen från en allt ökande motorisering inom transportsektorn. Författarna 

framhäver att så kallade högrörliga människor måste minska sina långa resor för korta 

semestrar (Jmf Bäckstrand, Olsson & Tengström, 2010, s.81-82).  

Vägtrafiken som problemområde intresserar sig Per Kågeson för i boken Vilken framtid har 

bilen? En analys av vägtrafiken (2007). Här framhålls att vägtrafiken står för ungefär en 

fjärdedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige (Kågesson, 2007, s.168-169). Ungefär 65% 

av koldioxidutsläppen kommer från personbilar. Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken har 

mellan åren 1990 och 2005 ökat kontinuerligt. Med låginblandning av etanol i bensinen steg 

koldioxidutsläppen med 7 % samtidigt som den totala bränsleförbrukningen under samma tid 

steg med 10 %. I en sammanställning över olika bilars miljöpåverkan utifrån drivmedel 

framgår att allt är relativt bättre än bensin (Kågesson, 2007, s.1). Till så kallade miljöbilar 

som drivs av till exempel E85 hör att fler bilmodeller har större motorer (Jmf Kågesson, 2007, 

s.206-207). Den tekniska utvecklingen har under de senaste decennierna medfört en 

energieffektivisering som skulle kunna motsvara en lägre bränsleförbrukning hos 

privatbilisterna. En effekt som har uteblivit genom att bilköparna enligt Kågesson (2007, 

s.237) har prioriterat prestanda, komfort och elektroniska finesser. Sverige har i relation till 

övriga Europa mest bensinslukande bilar och därtill en lägre andel dieselbilar. Om bilar som 

går på biobränsle är miljövänliga beror på en rad olika faktorer från tillverkningsprocesser av 

bränsle, effektiviteten i bränslet likväl som bilens konstruktion. Vad som däremot är mer 

miljövänligt är att sänka hastigheten. Vid en sänkning av hastigheten från 110 till 90 minskar 

bränsleförbrukningen med 13-16 % vilket innebär minskade utsläpp av växthusgaser (Jmf 

Kågesson, 2007, ss.181,244). Den optimala hastigheten för de flesta bilar är 50 till 70km/h.  

Statsvetaren Petra Krantz Lindgren framhäver i avhandlingen Att färdas som man lär. Om 

miljömedvetenhet och bilåkande (2001, s.113) att det finns något motsägelsefullt i att vara 

medveten om bilismens miljöpåverkan och att samtidigt köra bil. Det föreligger enligt 

                                                           
2 4 av 5 resor uppges ha varit med flyg. 
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densamme en inkonsistens mellan föreställning, attityd och beteende, vilket ca 60 % av 

svenskar som svarat på en tidigare enkätundersökning3 enligt densamme uppvisar. Det 

framgår att en del inte har några möjligheter att färdas på något annat sätt än med bil, t.ex. 

långa avstånd och bristande kollektivtrafikförbindelser. En grupp som Krantz Lindgren 

speciellt intresserar sig för är den grupp av människor som trots att de är miljömedvetna och 

har möjlighet att färdas på ett mer miljövänligt sätt ändå väljer att ta bilen. Detta beteende 

förklarar densamme med att det finns ett inre mentalt hinder som omöjliggör en omvandling 

av miljömedvetenhet till praktisk handling (Krantz Lindgren, 2001, s.114).   

Köttproduktionen framhålls av föreningen svensk mat och miljöinformation som en stor 

miljöbov och då framförallt nötkött. I rapporten Greenhouse gas emissions from Swedish 

production of meat, milk and eggs 1990 and 2005 framhåller Cederberg, Sonesson, 

Henriksson, Sund och Davis (2009, s.9) att utsläppen av växthusgaser avseende kött, mjölk 

och äggproduktion, i Sverige har minskat mellan åren 1990 och 2005. Men med den ökade 

importen av dessa produkter inräknat steg däremot de totala utsläppen. 

Animalieproduktionens bidrag till det totala utsläppet av växthusgaser uppgår till 15 % enligt 

Livsmedelsverkets rapport Miljöpåverkan från animalieprodukter - kött, mjölk och ägg av 

Wallman, Berglund och Cederberg (2013, s.4). Till problemet hör bland annat utfodringen av 

djuren där ekologiskt odlat foder bidrar positivt genom att inte släppa ut pesticider. 

Klimatmässigt är det dock mindre eller ingen skillnad mellan ekologiskt och konventionellt 

producerat foder. Vad som framhålls i rapporten är att för att minska påverkan på miljön kan 

man minska animaliekonsumtionen. Forskning visar att ekologiskt producerat produkters 

påverkan på miljön varierar. I delrapporten Eko(logiska) val med mervärden – en prioritering 

av ekologiska livsmedel för offentlig sektor av Florén, Sund och Wallman (2012, s.7-12) 

framgår dessa skillnader. Ekologiska produkter som lyfts fram som ett bättre alternativ är 

bananer, kaffe, fisk, mejeriprodukter, spannmål, rotfrukter, nötkött och ägg. 

Enligt rapporten IT och miljö av Göthenberg, Naito, Tanaka, Vinger, Widegren och Hovlin 

(2008, ss.9, 13) medför tillverkning och användning av IT-produkter en miljöbelastning. År 

2007 beräknades IKT-området bidra med 2 % av de totala koldioxidutsläppen. Mängden 

producerade enheter ökar också beroende på att användningsområdena blir fler genom den 

snabba utvecklingen. I rapporten Drivkrafter bakom uppkomsten av elavfall. Ett produkt- och 

konsumtionsperspektiv av Luttropp, Börjesson Rivera och Henriksson (2013) framgår att hög 

                                                           
3 Bilismen i Sverige 1996. 
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konsumtion av teknik bland annat kan förklaras genom ekonomiska möjligheter, ett tekniskt 

mode4 och identitetsskapande, nödvändiga funktioner men också av specialisering av 

produkter som medför att fler produkter används i samma hushåll för olika ändamål. Lutropp 

m.fl. skriver att man tidigare delade ”på dyrare apparater som TV och dator, i dag har vi ofta 

var sin, eller t.o.m. flera var för olika användningar, vilket ökar mängden produkter i 

samhället” (Luttrop m.fl. 2013, s.32). 

Till den ovan nämnda forskningen avgränsar sig föreliggande studie dels genom val av metod 

och urval på så vis att det inte typiskt är den engagerade läraren och dennes undervisning som 

står i fokus utan istället är det läraren i allmänhet och dennes uppfattning och beteenden kring 

miljöfrågor som är intressant. Forskningsgenomgången ligger till grund för frågorna som är 

ställda i enkätstudien och den tidigare forskningen ingår även i studiens analys och 

diskussionsdel. 

  

                                                           
4 Vanligt är att med god ekonomi byter tekniska produkter innan de är uttjänta, vilket bidrar till att det 
elektroniska avfallet ökar. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram som tar sin utgångspunkt från 

begreppet hållbar utveckling. Detta begrepp är ett allmänt förekommande begrepp som 

förknippas med utveckling mot ett hållbart samhälle och som inrymmer en viss miljömässig 

betydelse. Teorin om ekologisk modernisering angränsar till hållbar utveckling vilket 

motiverar denna som teoretisk utgångspunkt. För att kontrastera till denna teori har denna 

studie valt teorin om risksamhället. Nedan görs en kortare presentation av dessa teoretiska 

utgångspunkter följt av en beskrivning av hur dessa används i analysen av studiens resultat.  

3.1. Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling har förutom en ekologisk betydelse även en social och en 

ekonomisk dimension (Björneloo, 2008. s.10). Medina (2013)  påvisar att begreppet hållbar 

utveckling domineras av en ekonomisk och tillväxtinriktad betydelse på bekostnad av en 

systemkritisk diskurs som betonar strukturella samhällsförändringar som svar på 

miljöproblemen. Den miljömässiga aspekten av hållbar utveckling angränsar till vad som 

kallas ekologisk modernisering. 

3.2. Ekologisk modernisering 

Med ekologisk modernisering avses den standardiserad process som utgår ifrån mål-, och 

miljökrav och som ”sker inom ramen för det ekonomiska och politiska systemet” (Medina, 

2013, s.17). Motsättningen mellan miljö och ekonomisk utveckling upphör inom denna teori 

och betoningen ligger på miljöpolitikens möjligheter att modernisera ekonomin. Mol (1995) 

uppger att ”science and technology are principal institutions in ecologizing economy. In the 

era of modern reflexive modernity and in confrontation with the ecological crises, scientific 

and technological trajectories are changing” (Mol, 1995, s.140). Vidare framhävs betydelsen 

av en dynamisk marknad som möjliggör för ekologiska reformer och för innovatörer och 

entreprenörer och andra intressenter. Enligt Mol kan  

environmental improvment [can] go together with economic development via a process of 

delinking economic growth from natural resource inputs and outputs of emissions and waste, 

although, in order to do so, the nature, content, pace and geographical allocation of this 

economic growth will have to alter fundamentally (Mol, 1995, s.141).  

 

Soneryd och Uggla (2011, s.33) uppger att teorin förutom att innefatta innovation och 

lärandeprocesser i riktning mot ekologiskt ansvar även handlar om att kunna sätta ett pris på 

miljön, och att påverka människors och organisationers beteende och verksamhet via avgifter 

och skatter” (Soneryd & Uggla, 2011, s.33). Mol uppger att teorin om ekologisk 
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modernisering utgår ifrån en decentraliserad statlig styrning mot en marknadsmässig sådan 

där ”private economic actors become involved in environmental reform, for instance by 

certification of products and processes, by asking for environmental audits and by competition 

on environmental performance and the creation of niche markets” (Mol, 1995, s.141). 

Miljörörelser spelar en betydande roll genom deras förmåga att mobilisera och generera 

alternativa idéer, påverka beteenden kring exempelvis konsumtion och att skapa opinion i 

frågor som rör modernisering (Mol, 1995, s.142).  

 

3.3. Risksamhället 

Kontrasterande till det ovannämnda kan teorin om risksamhället ställas. Ulrich Beck 

vederlade i Risksamhället- på väg mot en annan modernitet (2000) att det moderna skapandet 

av ekonomiskt överskott medför en allt mer ökad risk. Denna risk är numera sprungen ur 

industriell överproduktion. Samtidens risker beror på ”hotets globala effekter (på människa, 

djuren och växterna) och dess moderna orsaker. Det rör sig om moderniseringsrisker. De 

massproduceras av det industriella framstegsmaskineriet och ökar systematiskt med dess 

vidareutveckling” (Beck, 2000, s.33). Vad som står på spel är enligt densamme, allt liv på 

jorden. Beck åsyftar i risksamhället på den ökande risken med utvecklandet av nukleära 

användningsområden såsom kärnkraft och atomvapen likväl som användande av pesticider 

såsom till exempel DDT. Utifrån den alarmerande stämningen som numera råder kring 

klimat- och andra miljöhot kopplat till människans konsumtionsvanor kan Becks riskteori 

överföras till dessa risker.  

Till moderniseringsrisken hör vetenskapens dubbla roll som å ena sidan bidrar till 

utvecklandet av risker genom sin inblandning i produktionen och å andra sidan av dess roll 

som utvärderare av de faror som uppkommer av dess tillämpning av produktionen. En 

utvärdering som dock inte låter sig stå oemotsagd (Jmf Beck, 2000, s.83). På ett individuellt 

plan framhåller Beck att var och en i sin individuella frihet i den globala världen görs 

medskyldig men att ingen ensamt kan hållas ansvarig för de gemensamma problemen. Därtill 

hör att samtidigt som lösningarna på moderniseringsrisken står att finna på ett globalt plan 

förs politiken inom miljöområdet på ett nationellt plan och här sammanlänkas vetenskap och 

lagstiftande makt i försöken att hantera miljöproblemen. Enligt Beck är det aktörerna inom 

produktionen som har tagit över och styr utvecklingen i samhällena vilket medför en ökad risk 

och som förutsätter ett politiskt ingripande. Individen har med moderniseringen fått en ökad 

frihet på vissa områden men enligt Beck samtidigt har individen samtidigt gjorts beroende av 
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marknaden inom alla livets områden. I denna process kommer media att fylla en politisk 

funktion genom att kontrollera individen på så vis att individen görs till en konsument (Jmf 

Beck, 2000, s.214-222).  

Som analytisk ram används de ovan angivna teorierna ekologisk modernisering och begreppet 

hållbar utveckling dikotomt i förhållande till teorin om risksamhället. I analysen placeras 

resultaten i studien in under någon av teorierna. I ena ändan kan uttryck som står för en ökad 

eller bibehållen produktion och konsumtion, tilltro till teknisk utveckling, politisk styrning, 

individens förmåga att göra sunda val via kunskap och information, inordnas under hållbar 

utveckling och ekologisk modernisering. I den andra ändan placeras mer radikala uttryck in, 

såsom systemkritik, hot och erkännanden om det alarmerande tillståndet, misstro mot 

marknadsliberalism, globala politiska regleringar, och låg eller obefintlig konsumtion av 

miljöpåfrestande varor och tjänster.     

  



11 
 

4. MATERIAL OCH METOD  

I detta kapitel presenteras val av metod. Studien består av två delstudier vilka utgörs av dels 

en kvalitativ del där mål och riktlinjer i läroplanen Gy-11 undersöks och dels en enkätstudie 

som gymnasielärare har svarat på. Metodval för de båda delstudierna presenteras separat 

varefter en metoddiskussion följer. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiska överväganden.   

4.1. Studie av läroplan 

Avsikten med denna del av studien är att undersöka hur lärande och mål som relaterar till 

miljö kommer till uttryck i läroplanen och kursplaner. Läroplan och kursplaner utgör det 

kvalitativa materialet tillsammans med kursplaner för andra ämnen som framkommit i 

enkätstudien och som inte presenteras i GY-115. Av utrymmesskäl har ämnena kemi, fysik, 

biologi kategoriserats in i ämnet naturvetenskap och ämnena sociologi och geografi i 

samhällskunskap.  

Som textanalytiskt redskap har en strukturell analytisk metod valts vilken presenteras av 

Hellspong (2001). Den strukturella analysen avser att beskriva språkliga, innehållsmässiga 

(ideationell struktur) och sociala strukturer (interpersonell struktur) relaterat till 

bakgrundsmässiga sammanhang (Jmf Hellspong, 2001, s.61). Den sociala strukturen i en text 

anger vem som kommunicerar med vem och hur denna kommunikation sker. Denna studie 

uppehåller sig inte vidare vid detta utan fokuserar istället på textens innehållsmässiga struktur. 

Hit hör att genom analysen finna olika teman, antingen som övergripande teman 

(makroteman) och/eller mikroteman. Läroplanen och kursplanen innehåller en mängd 

makroteman och i ett första steg har en övergripande läsning av det empiriska materialet 

genomförts och vissa terminologiska kategoriseringar har lirkats ur och urskilts ut textmassan. 

Hit hör mer explicita uttryck, till exempel miljö som också utgör analysens makrotema. Miljö 

kan innebära olika saker till exempel arbetsmiljö och lärmiljö. Sådana betydelser har urskilts 

och inkluderas inte i analysen eftersom det är den gemensamma globala miljön som är av 

intresse i denna studie. Begreppet hållbar utveckling har i de fall det tydligt förstås som 

miljömässigt inkluderats i temat miljö och i de fall hållbar utveckling framstår tvetydigt har 

det tolkats som något särskilt från miljö.    

I förhållande till makrotemat miljö har ytterligare läsning gjorts i syfte att finna mönster i 

texten såsom hur makrotemat kan förstås i förhållande till eleven, yrke, fritid, samhällsliv etc. 

                                                           
5 I GY-11 presenteras enbart de gymnasiegemensamma programmen och ämnena. Kursplaner för övriga 
ämnen finns att tillgå på skolverkets hemsida. 
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Fynden i det empiriska materialet har varit vägledande i arbetet på så vis att föreskrifter kring 

användande av digital teknik och innehåll som rör lagar och avtal efterhand har tillkommit 

och inkluderats i resultaten som analysens mikroteman. Resultaten har tematiserats och 

redovisas under rubrikerna program och eleven, program och miljö och program- digital 

teknik, lagar och avtal. Efter programmen presenteras resultaten av ämnena under rubrikerna 

ämne och eleven, ämne och miljö, ämne och digital teknik och ämne lagar och avtal.  För att 

minska mängden text i resultatdelen ställs något exempel till vilken andra liknande fynd 

sammanräknas och skiljs från andra fynd. 

4.2. Enkätstudie bland lärare  

Avsikten med denna del av studien är att undersöka hur lärare förhåller sig till frågor om 

miljö och miljöpolitik och det professionella förhållningssättet till undervisning kring miljö. 

För detta ändamål har kvantitativ metod valts där lärare har ombetts att svara på en enkät. 

Studien riktar sig till lärare varför skolor har kontaktats. För studien har ett slags 

bekvämlighetsurval valts där rektorer på skolor i närområdet initialt kontaktats med förfrågan 

om deltagande. Då gensvaret varit lågt vidgades förfrågan till skolor i angränsade städer i 

syfte att få så många deltagare som möjligt. Totalt kontaktades ungefär 100 skolrektorer, i två 

stora städer, en mellanstor stad och två mindre samhällen, med förfrågan om att kontakta 

lärarna för medverkan i en frivillig enkätundersökning. Många rektorer har inte svarat, andra 

har av hög belastning avböjt medverkan. Av tidsmässiga skäl fick jag nöja mig med de 15 

skolor, 7 kommunala och 8 privata friskolor som accepterade till medverkan. Antalet lärare 

som har tillfrågats om att ingå i studien uppgår till 581 varav 244 svarat på enkäten vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 42 procent. Kuratorer, skolsköterskor, vaktmästare, rektorer, 

m.fl. ingår inte i urvalet eftersom deras arbete inte regleras av kursplaner.  

Enkäten har konstruerats utifrån tidigare forskning kring miljöfrågor (se kapitlet tidigare 

forskning) och utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Enkäten består av 27 frågor som rör 

inställning till frågor om miljön. En del av frågorna är yrkesmässiga och andra är av mer 

privat karaktär. I enkäten ingår frågor som rör inställning/attityd likväl som beteende och 

konsumtionsvanor. Svarsalternativen är indelade i en fyrgradig skala vilket förutsätter ett svar. 

Svarsalternativen är instämmer helt, instämmer delvis, instämmer något och instämmer inte 

alls. Avsikten med mellanvärdena var att se vart svaren lutade men de inledande analyserna 

gav inte några tydliga indikationer. Någon respondent uppgav också i en kommentar till 

undersökningen att det är svårt att veta skillnaden mellan dessa båda värden. Helt rimligt och 
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därför har de båda mellanvärdena slagits ihop till värdet delvis. Analys och diskussion lägger 

därtill störst vikt vid de yttre värdena instämmer helt och instämmer inte alls. 

För konstruktionen och utskick av enkäten har dataprogrammet Quicksearch använts vilket 

medför en direkt kodning av enkäten i programmet vilka sedan har behandlats i 

statistikprogrammet SPSS (statistical package for social science). För analyserna har ett index 

skapats varur korstabulering använts där enkla samband i nominal-, ordinal-, och 

kvotvariabler har testats med x2-test eller Kendalls tau-b (Jmf Eliasson, 2013, s.94). Nivån av 

signifikans är satt till p ≤ 0,05, där p ≤ 0,01 och p ≤ 0,001 anger högre nivåer av signifikans. 

(Jmf Denscombe, 2009, s.342-343). Svarsfrekvenserna presenteras i numerisk tabellform med 

text i anslutning till respektive tabell.   

4.3. Metoddiskussion 

För studien används både kvalitativ och kvantitativ metod. Båda metoderna ger fördelar och 

nackdelar. En fördel med kvantitativ metod är att den ger möjlighet att inhämta kunskaper 

från ett stort urval inom en viss begränsad tid. Enkätstudier möjliggör således att kartlägga en 

grupps inställning i olika frågor. En nackdel med metoden är att man inte fångar kunskap av 

mer komplex art vilket däremot kvalitativ metod förknippas med. Kvantitativ metod 

motiveras i denna studie utifrån syftet att finna övergripande strukturer (Eggeby & Söderberg, 

1999, s.20) i den undersökta gruppen och den kvalitativa metoden genom att undersöka det 

mer komplexa innehåll i en befintlig text. Metodkombinationen har inte valts med ett tydligt 

syfte där den ena förgår den andre. Härigenom blir kombinationen vad Denscombe (2009, 

s.158) benämner en simultan studie som inriktar sig på olika nivåer av forskningsfrågan.  

Utifrån respondenternas uppgifter i enkätsvaren har fler kursplaner inkluderats i läsningen. Ett 

sådant tillägg är en fördel som metodkombination kan medföra enligt Denscombe (2009, 

s.156).  

Trots den relativt höga andelen som tagit sig tid att besvara enkäten är det ändå en hög andel 

som inte har svarat. Orsak till uteblivna svar kan variera såsom föräldraledighet, sjukdom, 

eller också hög arbetsbelastning vilket flera rektorer har påpekat vid förfrågan. Då utskicken 

gick ut till samtliga lärare är det möjligt att en del inte svarat på grund av till exempel 

föräldraledighet och sjukskrivningar. Det kan också tänkas att man som lärare inom vissa 

ämnen, t.ex. musik möjligtvis inte känner igen sig i beskrivningen av studien eller att man helt 

enkelt inte vill delta. Det är också möjligt att man avser att delta men att man glömmer varför 

en påminnelse har skickats ut en vecka efter det första utskicket. Detta medförde att några fler 
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genomförde undersökningen. Antalet som slutfört enkäten uppgår till 215 vilket innebär ett 

internt bortfall på 12 procent. Anledningar till internt bortfall kan bero på olika saker som till 

exempel att man blir avbruten eller att frågorna och eller svarsalternativen är konstruerade på 

ett sätt som för respondenten är otydliga eller inte motsvarar ens egen uppfattning 

(Denscombe, 2009). För att minska detta problem har några personer med förankring i skolan 

på förhand besvarat enkäten och gett kommenterar vilket lett till ett förtydligande av frågorna. 

Svarsalternativen som är indelade i en fyrgradig skala förutsätter ett svar vilket kan innebära 

att en respondent avbryter enkäten eller att denne anger ett svar som den egentligen inte avser. 

Men risken med att ha ett ”vet inte” alternativ är att det interna bortfallet blir högre varför jag 

ansett det vara bättre att få dem att svara. Det är också rimligt att man anger ett svar som 

ligger nära sin egen uppfattning, som en kvalificerad gissning. Till saken hör att enkäten 

innehåller en dialogruta där det har getts möjlighet att lämna kommentarer om upplevda 

svårigheter. När det gäller urvalet kan ett brett sådant tänkas innebära att resultatet blir 

snedvridet p.g.a. uteblivna svar (Jmf Denscombe, 2009, s. 44-47). Utifrån studiens 

frågeställning görs bedömningen att en viss snedvridning p.g.a. internt och externt bortfall är 

möjlig och att detta kan tas i beaktande vid bedömning av resultaten. För övrigt kan nämnas 

att för reliabilitet och validitet avses redovisning av studien göras så öppet och noggrant som 

möjligt.   

4.4. Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet har fastställt forskningsetiska principer vilka även Denscombe (2009) 

uppger. Dessa innebär att skydda deltagares intressen genom att överväger sannolika 

konsekvenser av forskningen samt vidtar åtgärder för att skydda deltagare, bland annat genom 

att information hanteras konfidentiellt. Det ska vara frivilligt att delta och efter medgivet 

samtycke, samt att man har fått tillräckligt med information om forskningen. Det är även 

forskningsetiskt riktigt att undvika falska förspeglingar och oriktiga framställningar på så vis 

att man arbetar så öppet och ärligt som möjligt och enbart använder informationen till 

forskningsändamål (Jmf Denscombe, 2009, s.195-198; Vetenskapsrådet, 2013). 

För denna studie har åtgärder tagits för att följa dessa riktlinjer. Vid förfrågan om deltagande 

har avsikten varit att vara tydlig med studiens syfte men också poängterat frivilligheten samt 

att uppgifter behandlas konfidentiellt. Kvantitativa studier innebär i sig anonymitet eftersom 

en lämnad uppgift inte kan kopplas till en viss person. Därtill hör att uppgiftslämnarna är från 

olika städer och olika skolor som inte redovisas varför uppgiftslämnarna bedöms vara väl 

dolda. Resultaten i studien förefaller heller inte påverkas av att dölja identiteter.  
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5. RESULTAT  

I det följande presenteras resultaten från de båda delstudierna. Inledningsvis redovisas 

resultaten av läroplan och kursplaner och därefter presenteras resultaten av enkätstudien.  

Först presenteras skolans grundläggande värde som kopplas till elevens lärande och 

undervisning om miljö och följs därefter av resultaten av de yrkesförberedande-, och de 

högskoleförberedande programmen som tematiseras och redovisas under rubrikerna program 

och eleven, program och miljö och program- digital teknik, lagar och avtal. Efter 

programmen presenteras resultaten av ämnena under rubrikerna ämne och eleven, ämne och 

miljö, ämne och digital teknik och ämne lagar och avtal. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av samtliga resultat i tabellform.  

5.1. Resultat läroplan 

I skollagen uttrycks att ”gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och 

fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (skolfs 

2010: 800, kap 15. 2 §). Den valda texten beskriver vad skolan syftar till och vad den 

förväntas ge eleven. Dels beskrivs utbildningen leda till något som står eleven till gagn inom 

yrkeslivet, men inte enbart, här uttrycks också personen i ett vidare individuellt och 

samhälleligt perspektiv.  

Skolan och miljön 

Som nämndes i inledningen av denna uppsats uttrycker läroplanen för gymnasieskolan (GY-

11) respekt för den gemensamma miljön som ett grundläggande värde som skolan vilar på och 

som skall gestaltas och förmedlas (se s.1). Respekten för bland annat den gemensamma 

miljön är något som åvilar samtliga aktörer inom skolan att alltid hävda ”och klart ta avstånd 

från det som strider mot dem” (Skolverket, 2011, s.6). Vad detta konkret innebär specificeras 

inte.  

Skolan och eleven 

Skolans roll att utbilda för yrkesutövning kan ses i formuleringar som ”Förändringar i 

arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya 

krav på människors kunskaper och sätt att arbeta” (Skolverket, 2011, s.7).  Denna betoning på 

yrkesliv vidgas att gälla personen i formuleringar som ”Entreprenöriella förmågor är 

värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier” (Skolverket, 2011, s.7) varför 

skolan ska ta ansvar för att utveckla elevens kommunikativa och sociala kompetens men även 
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uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor. Att skolans roll är att utbilda och 

fostra eleverna inte enbart till yrkesutövning kan också förstås genom lydelser som 

främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar 

yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Skolan har uppgiften 

att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka 

i samhället (Skolverket, 2011, s.6). 

Att kunskapsmålen för eleven efter avslutad utbildning inte enbart rör yrkesutövning kan ses i 

formuleringen att eleven ”kan använda dessa kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, 

arbetsliv och vardagsliv” (Skolverket, 2011, s.9). 

Undervisning och miljö 

Till det etiska perspektivet hör att ”främja elevernas förmåga till personliga 

ställningstaganden” (Skolverket, 2011, s.7). I fråga om undervisning utifrån miljöperspektivet 

ska undervisningen 

ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels 

skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2011, s.7).  

Ur det ovanstående görs skillnad mellan att hindra skadlig miljöpåverkan och personligt 

förhållningssätt till globala miljöfrågor. Samtidigt framhålls en anpassning av samhället och 

vårt sätt att leva i riktning mot hållbar utveckling i positiv ordalydelse och som något 

eftersträvansvärt. Det som eleven är med om i skolan ska ligga till grund för livet i ett senare 

skede vilket uttrycks i formuleringen ”Den värld som eleven möter i skolan och det arbete 

som eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan[---] Skolan ska stärka elevernas tro på 

sig själva och på framtiden”(Skolverket, 2011, s.8). Livet efter skolan kan tolkas som ett 

framtida yrkesliv men kan likväl innebära livet i största allmänhet, viktigt förefaller en ljus 

bild på sig själva och framtiden vara. I det som uttrycks som skolans normer och värden 

uttrycks skolans mål för eleven bland annat som respekt för och omsorg om såväl närmiljön 

som miljön i ett vidare perspektiv (Skolverket, 2011, s.11). 

5.2. Programmen 

I Gy-11 presenteras innehållet för 18 nationella program. 12 program är yrkesförberedande 

och 6 är högskoleförberedande. Till de yrkesförberedande programmen hör; barn och fritids-, 

bygg och anläggnings-, el och energi-, fordon och transport-, handel och administrations-, 

hantverks-, hotell och turism-, industritekniska-, naturbruks-, restaurang och livsmedels-, 

VVS och fastighets-, och vård och omsorgsprogrammet.  
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Yrkesprogram och eleven 

Gemensamt för de yrkesförberedande programmen som det uttrycks i läroplanen GY-11 är att 

de förbereder eleven för ett kommande yrkesliv. Inom varje program, förutom vård och 

omsorg, kan man välja en särskild inriktning som svarar mot ett mer specifikt yrkesval. 

Samtliga program ska även ge behörighet till fortsatta studier på högskola. I formuleringarna 

behandlar texten i hög utsträckning eleven utifrån yrkestillhörigheten och dess kvalifikationer. 

I barn och fritidsprogrammet uttrycks detta till exempel som ”färdigheter i att utföra 

arbetsuppgifter som förekommer[---]För att arbeta med människor krävs bland 

annat…”(Skolverket, 2011, s.17). I läroplanen för transport och fordonsprogrammet uttrycks 

flera olika färdigheter. Bland annat uttrycks mål om det egna fortsatta lärandet kopplat till 

”arbetslivet och till att ta ansvar för sin egen utveckling inom yrket” (Skolverket, 2011, s.23). 

Som social förmåga i yrkeslivet uttrycks ”färdigheter i att hantera och utveckla relationer med 

både medarbetare och kunder”(Skolverket, 2011, s.23).  

Två av programmen innehåller varsin formulering som skiljer sig något från övriga program. I 

bygg och anläggningsprogrammets examensmål uttrycks att ”utveckla elevernas förståelse av 

sin egen och yrkets betydelse i arbets- och samhällslivet” (Skolverket, 2011, s.19). 

Formuleringen rymmer en kedja av betydelser från det lilla till det större sammanhanget-

individ, yrke, samhälle. I industriprogrammet återfinns ett liknande uttryck i formuleringen 

”eleverna får insikter om sina och företagens möjligheter att genom val av material, metod 

och teknik påverka förbrukningen av både råvaror och energi” (Skolverket, 2011, s.31). I 

formuleringen beskrivs en länk mellan individens insikter och handling vilket ger en viss 

förbrukningseffekt. Huruvida denna förbrukning skall gå upp eller ner framkommer inte, men 

det förefaller vara något som står i relation till yrket. 

Yrkesprogram och miljö   

Utbildningsmål som rör miljö uttrycks explicit i 10 av de 12 yrkesförberedande programmen. 

Termer eller begrepp som relaterar till miljö uttrycks inte i läroplanen för barn och 

fritidsprogrammet och vård och omsorgsprogrammet. I övriga program varierar förekomsten 

och formuleringar som relaterar till miljö. Formuleringarna syftar i övervägande del till 

yrkesutövningen och inte till livet i vidare bemärkelse. I bygg och anläggningsprogrammet 

uttrycks att ”utbildningen [ska] ge kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt 

hållbart byggande, [likväl som att ] eleverna ska kunna välja, använda och vårda material, 

verktyg och maskiner med hänsyn till säkerhet samt miljö”(Skolverket, 2011, s.19). I 
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formuleringen förstås skolans kompetens på området vilken överförs till eleven som i sin tur 

kan välja, använda och vårda utifrån säkerhet och sist men inte minst miljö.  

VVS och fastighetsprogrammet ska enligt GY-11 ”öka elevernas miljömedvetenhet och 

utveckla deras förmåga att omsätta kunskaper om miljö, ekologi och resursanvändning i 

praktisk handling. Eleverna ska ges möjligheter att förstå hur effektiv energianvändning leder 

till en hållbar utveckling” (Skolverket, 2011, s.37). Formuleringen förutsätter att elevernas 

miljömedvetenhet och handlingskompetens är låg och kan ökas. I efterföljande mening ges en 

mer yrkesmässig betydelse genom uttrycket ”Vid nybyggnad, omvandling av det befintliga 

byggnadsbeståndet, reparation, underhåll och installation krävs kunskaper om vilka system 

och produkter som är mest energieffektiva och hur man arbetar med mesta möjliga 

miljöhänsyn” (Skolverket, 2011, s.37). Det energieffektiva förstås här som kundrelaterat. Det 

uttrycks att det finns ett krav på kunskap om hur man arbetar med största möjliga hänsyn till 

miljön utan att föreskriva att man ska arbeta på ett sådant sätt.  

För naturbruksprogrammet formuleras att ”eleverna [ges] möjligheter att kritiskt granska och 

reflektera över hur vi kan bruka naturen för en hållbar utveckling [---] för att utveckla 

naturbrukets olika verksamheter krävs innovativt tänkande, entreprenörskap och 

företagsamhet” (Skolverket, 2011, s.31). Formuleringen har en påtaglig yrkesmässig innebörd 

vilken betonar rationalisering genom begreppet hållbar utveckling med dess emfas på 

ekonomi. Meningen hade som exempel fått en annan innebörd om hållbar utveckling hade 

bytts ut mot ”mesta möjliga miljöhänsyn”. 

Yrkesprogram- digital teknik, lagar och avtal 

Till de program som det i läroplanen uttrycks ett användande av digital teknik hör; el och 

energi, hotell och turism, fordon och transport, handel och administrations-, hantverks-, vård 

och omsorgsprogrammet. Till det industritekniska-, naturbruks-, och VVS och 

fastighetsprogrammet nämns teknik men specificerar inte detta att gälla digital teknik. Inom 

barn och fritid-, bygg och anläggning-, och restaurang och livsmedelsprogrammet nämns 

inget som rör användande av digital teknik.  

För samtliga yrkesprogram förekommer i varierande grad explicita formuleringar som rör 

lagar och bestämmelser för respektive yrkesområde. För fordon och transportprogrammet 

uttrycks detta som ”nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra 

bestämmelser inom valt yrkesområde” (Skolverket, 2011, s.23). 
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5.3. Högskoleförberedande program 

Till de högskoleförberedande programmen hör; ekonomi-, estetiska-, humanistiska-, 

naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps-, och teknikprogrammet. 

Högskoleförberedande program och eleven  

Samtliga program svarar mot en variation av yrken som kräver högre utbildning. Med 

undantag för teknikprogrammet specificeras inga särskilda yrken varken i programmen eller 

respektive inriktningar. I humanioras inriktning kultur uttrycks detta som ”kunskaper i kultur 

och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi, samt visa hur kulturen påverkar 

människan och hur människan skapar kultur”(Skolverket, 2011, s.46). Formuleringarna om 

kunskap och eleverna är vida, vilket i sammanhanget kan tolkas som att det inte görs några 

språkliga gränser för yrke och privatliv.  

Högskoleförberedande program och miljö   

Miljö och hållbar utveckling uttrycks i fyra av de sex programmen. För det 

samhällsvetenskapliga programmet föreskrivs att ”Utbildningen ska behandla frågor om bland 

annat [---] miljö. […] ge eleverna förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att 

bygga ett hållbart samhälle” (Skolverket, 2011,s.49).  Miljö och hållbart samhälle 

förekommer inom samma textstycken men nämns som något åtskilt vilket indikerar att det 

inte är samma sak. För teknikprogrammet uttrycks ”utveckling av teknik i ett hållbart 

samhälle. […] analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, 

sälja och återvinna” (Skolverket, s.52). I formuleringen görs en tydlig koppling mellan 

teknikutveckling och det hållbara samhället vilken inte kan förstås på något annat sätt än en 

bibehållen produktion och konsumtion. De program som helt saknar formuleringar som 

relaterar till miljö är det estetiska-, och det humanistiska programmet. 

Högskoleförberedande program- digital teknik, lagar och avtal 

Användande av digital teknik uttrycks i läroplanen för samtliga högskoleförberedande 

program. För ekonomiprogrammet uttrycks ett innehåll som belyser det ”svenska rätts-

systemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och 

privatliv” (Skolverket, 2011, s.41). För estetprogrammet uttrycks ett innehåll som rör lagar 

kring yttrandefrihet (jmf Skolverket, 2011, s.43). För övriga program uttrycks inget explicit 

kring lagar. Däremot förekommer implicita uttryck inom samhällsvetenskapliga programmet 

och naturvetenskapliga programmet. Humanistiska programmet öppnar för ett användande av 
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lagtexter genom att programmet skall ge möjlighet att hantera texter inom alla övriga ämnen 

(jmf Skolverket, 2009, s.45). 

5.4. Ämnena 

I det följande kategoriseras respektive ämne utifrån hur de beskriver lärandet i förhållande till 

eleven i snäv eller vid bemärkelse. Med snäv menas här att kunskapen relateras till eleven i 

förhållande till yrkesutövning. En mer vidare beskrivning är på motsvarande sätt att 

kunskapen inte enbart relaterar till yrkesutövning utan livet i stort, såsom privatliv, 

samhällsliv etc.  

Ämne och eleven 

I ämnena textil och ellära görs en beskrivning som är snävare och alltså mer yrkesorienterad 

(jmf Skolverket, 2011). Övriga ämnen har ett mer vidare perspektiv och i beskrivningen av 

ämnet svenska kommer ett sådant perspektiv till uttryck i formuleringen ”stödja deras 

personliga utveckling[---]språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv[…]i 

arbetslivet och för vidare studier” (Skolverket, 2011, s.160). Liknande formulering 

förekommer i andra språkämnen såsom svenska som andraspråk (jmf Skolverket, 2011, 

s.182), engelska (jmf Skolverket, 2011, s.54-55) och moderna språk (Skolverket, 2011). I 

kursplanen för ämnet historia uttrycks en mer vidare syn som ”eleverna [ska] ges möjlighet 

[…]att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet 

och framtiden” (Skolverket, 2011, s.66). I ämnet idrott och hälsa formulerat som ”hur den 

egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse[…]delta i arbetet med hälsofrågor i 

arbetsliv och samhälle” (Skolverket, 2011, s.83). I ämnet religion uttrycks att eleven ska” 

utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald” (Skolverket, 

2011, s.137). I beskrivningen av ämnet entreprenörskap ligger emfas på projektarbete och 

företagsamhet men det förekommer även en viss betoning på individens förståelse i ett vidare 

perspektiv. Beskrivningen av ämnet matematik innehåller formuleringar som rör yrkespraktik 

likväl som i ett vidare perspektiv ”använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade 

situationer” (Skolverket, 2011, s.90). I naturkunskapsämnet formuleras detta som ”hur 

naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och 

för att göra personliga val och ställningstaganden” (Skolverket, 2011, s.126). I 

ämnesbeskrivningen för samhällskunskap uttrycks syftet att gälla en förståelse för det 

vetenskapliga arbetet men också om livet i vidare mening vilket kan åskådliggöras genom 

formuleringen att ämnet ska ”bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i 
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samhällslivet” (Skolverket, 2011, s.143). En mer vidare beskrivning av ämnet relaterat till 

eleven förkommer även i psykologi, bild och filosofi.  

Ämne och miljö 

I det följande kategoriseras ämnena utifrån förekomst av termer och begrepp som kan 

relateras till miljö, vilka graderas som inga uttryck, implicita och explicita uttryck. Till ämnen 

som saknar uttryck anges möjlighet till tolkningsutrymme.  

Beskrivningen av språkämnen innehåller inga formuleringar som relaterar till miljö. 

Möjligheten att använda material som berör miljöfrågor är dock öppen (och individualiserat) 

genom formuleringar som till exempel i ämnet svenska ”få sätta innehållet i relation till egna 

erfarenheter, intressen och den egna utbildningen” (Skolverket, 2011, s.160). Liknande 

formulering förekommer för ämnet engelska (jmf Skolverket, 2011, s.53) likväl som för 

moderna språk. Att sätta innehållet i relation till den egna utbildningen öppnar för att ämnets 

innehåll varierar beroende på vilken inriktning man har. I beskrivningen av ämnet religion 

förekommer inga formuleringar som relaterar till miljö. I det centrala innehållet uttrycks 

däremot att ”Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott 

samhälle kan vara” (Skolverket, 2011, s.138), vilket lämnar öppet för ett innehåll som kan 

variera till exempel beroende på vilken inriktning man går. För matematikämnet görs inga 

beskrivningar med formuleringar som relaterar till miljö. Däremot lämnas det öppet för att 

material som rör miljö innefattas genom att undervisningen ska ge eleverna förutsättning att 

”relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang” (Skolverket, 2011, s.91). Ämnet bild, 

entreprenörskap och ämnet ellära innehåller inga formuleringar som relaterar till miljö 

(Skolverket, 2011). 

Beskrivningen av ämnet historia nämner implicit frågor som relaterar till miljö genom att 

peka på ett innehåll som rör ”globala förändringsprocesser[…]internationellt 

samarbete[…]ökat resursutnyttjande”(Skolverket, 2011, s.73). Till detta hör att som tidigare 

nämnts att ”förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden” (Skolverket, 2011, s.66). 

Eftersom miljö inte nämns lämnar det samtidigt öppet för att innehållet likväl kan innebära 

väpnade konflikter, handel eller något annat. I beskrivningen av ämnet idrott och hälsa 

förekommer explicita formuleringar som relaterar till miljö ”eleverna utvecklar hälso- och 

miljömedvetenhet”(Skolverket, 2011, s.83). Miljön handlar i sammanhanget om att förstå hur 

naturen kan användas för hälsan och välbefinnandet. För ämnet filosofi uppges begreppet 
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hållbar utveckling och ämnet öppnar för möjligheter att diskutera miljöfrågor inom ramen för 

vad som beskrivs som ”analysera och ta ställning till existentiella, värdefilosofiska och 

aktuella samhällsfilosofiska frågor och teorier” (Skolverket, 2011). Det öppna i ämnet innebär 

samtidigt att innehållet kan vara något helt annat och till exempel variera med elevens 

inriktning. Kursplanen för ämnet psykologi uttrycker ett innehåll som implicit kan handla om 

miljö genom ”livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och 

tankar”(Skolverket, 2011). Mer explicit berörs ämnet även av det som i psykologi 2 b 

benämns som ”teknisk psykologi,[…] miljöpsykologi [och] ekologisk psykologi” (Skolverket, 

2011).  

I beskrivningen av naturkunskapsämnet är formuleringar som rör miljö centralt vilket kan 

beskrivas genom ”innehåll som till exempel miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, 

kretslopp, hälsa eller genmodifiering ska den [undervisningen] också påvisa hur dessa frågor 

kan hanteras” (Skolverket, 2011, s.126). Ämnet syftar således till att eleven utifrån kunskap 

ska ” kunna möta, förstå och påverka sin samtid” (Skolverket, 2011, s.126). Ämnet uttrycker 

långtgående kunskaper om miljöpåverkande faktorer som leder till att eleven ska kunna möta, 

förstå och påverka. Att kunna innebär inte tvunget att man ska möta, förstå och påverka.   

Samhällskunskap ska enligt beskrivningen i läroplanen ha ett innehåll som relaterar till miljö 

vilket uttrycks bland annat som ”frågor om arbetsliv resurser och hållbar utveckling[---] 

ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, 

grupper och samhällsstrukturer[---]frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, 

miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna” (Skolverket, 2011, ss.143-

155) 6. Hållbar utveckling och miljö nämns i samma textstycke men dock som något åtskilt 

vilket indikerar att det inte är samma sak eller att miljö behöver poängteras till följd av det 

flertydiga i begreppet hållbar utveckling. Konkreta miljöhandlingar uttrycks för ämnet textil 

genom formuleringen ”Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och 

källsortering” (Skolverket, 2011). 

Ämnen och digital teknik 

Nedan kategoriseras ämnena utifrån huruvida det uttrycks, förutsättande eller som en 

möjlighet, användande av modern teknik och digitala medier.  

För ämnena religion, idrott och hälsa, filosofi, psykologi och entreprenörskap förekommer 

inga formuleringar om användning av modern teknik eller digitala medier. I övriga ämnen 

                                                           
6 Den sista formuleringen återfinns i det centrala innehållet i Sh 2. 
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uttrycks sådan användning med varierande formuleringar och i olika grad. I ämnet engelska 

beskrivs en möjlighet till användning av någon form av teknik vid interaktion och produktion 

av tal och text vilket formuleras som ”med stöd av olika hjälpmedel och medier”(Skolverket, 

2011, s.53). I ämnet historia beskrivs teknisk användning som ett möjligt medel för eleven att 

”med hjälp av modern informationsteknik”(Skolverket, 2011, s.66) presentera resultat. 

Beskrivningen av ämnet matematik förutsätter teknisk användning samtidigt som det uttrycks 

att eleverna (endast) ska ges möjlighet att utveckla förmågan att använda ”digital teknik, 

digitala medier och även andra verktyg” (Skolverket, 2011, s.90). För ämnet svenska görs 

beskrivningen mer förutsättande vilket uttrycks som ”eleverna utvecklar förmåga att använda 

[…] film och andra medier” (Skolverket, 2011, s.160) vilket även gäller för kurser inom 

moderna språk. I beskrivningen av kursen ellära förutsätts likaså användande av digital 

teknik, vilket även nämns som något som ska användas i ämnet textil och ämnet bild. I ämnet 

naturkunskap formuleras användning av digital teknik som en möjlighet. Eleven ska ges 

möjlighet att använda ”digitala medier och andra verktyg för att söka och uppnå kunskaper” 

(Skolverket, 2011, s.126). Till undervisningen i samhällskunskap hör enligt beskrivningen i 

läroplanen att ge eleven möjlighet att använda ”modern informationsteknik”(Skolverket, 

2011, s.143).  

Ämnen, lagar och avtal 

I det följande kategoriseras ämnena utifrån förekomst av explicit och implicita uttryck som 

avser lagstiftning, avtal och bestämmelser. Här görs också en indelning utifrån ämnets 

politiska beröringspunkter till exempel om ämnet föreskrivs vara påverkande utåt. 

I språkämnena engelska, svenska och moderna språk förekommer inga formuleringar som rör 

lagar eller internationella avtal. Däremot är det öppet att använda lagtexter och 

policydokument i undervisningen vilket kan relateras till ämnet svenska som andraspråk där 

det skall ingå ”Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- 

och arbetsliv” (Skolverket, 2011, s.183). Språkämnena innehåller också ett retoriskt spår 

vilken har en politisk koppling. I beskrivningen av ämnena matematik, religion, idrott och 

hälsa och psykologi förekommer inga formuleringar som rör lagar och bestämmelser. 

Däremot förekommer uttryck i ämnena psykologi och religion som kan ha politiska 

implikationer vilket kan beskrivas genom religionsämnets syfte att ”utveckla respekt och 

förståelse för olika sätt att tänka och leva”(Skolverket, 2011, s.137). I ämnet idrott och hälsa 

ska undervisningen ”också bidra till att eleverna utvecklar […]intresse för att delta i arbetet 

med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle” (Skolverket, 2011, s.83). På liknande sätt beskrivs 
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naturvetenskapen som att eleven ska ”kunna möta, förstå och påverka sin samtid” 

(Skolverket, 2011, s.126) och kan då förslagsvis vara inom olika ”aspekter på hållbar 

utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och 

jämställdhet”(Skolverket, 2011, s.127).  

För historieämnet beskrivs ett politiskt innehåll vilket också kan anknytas till 

lagstiftningsprocesser, bland annat ifråga om ”viktiga globala förändringsprocesser och 

händelser, till exempel […] resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete,[---] 

och konflikter” (Skolverket, 2011, s.68). För ämnet filosofi förekommer innehåll som rör 

politisk utveckling och likaså anknyter ämnet till lagar och bestämmelser genom 

”värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier samt deras 

tillämpning”(Skolverket, 2011). I beskrivningen av samhällskunskapsämnet uttrycks flera 

aspekter av politik, lagstiftning och policys däribland ”frågor som berör makt, demokrati, 

jämställdhet och de mänskliga rättigheterna” (Skolverket, 2011, s.143). Ämnet syftar till att 

eleven ges möjlighet att i samhällslivet bli aktivt deltagande. I det centrala innehållet uttrycks 

bl.a. ett innehåll om ”Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom 

EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska 

beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på 

olika nivåer” (Skolverket, 2011, s.144-145). För ämnena entreprenörskap, textil, bild och 

ellära nämns lagar och bestämmelser som rör respektive område (jmf Skolverket, 2011). 

5.5. Sammanställning av resultat 

I tabell 1 visas en sammanställning av resultaten från programmen. Av tabellen framgår 

skillnader i innehåll i läroplanens föreskrifter för programinriktning likväl som för ämnena. 

Framträdande är att en högre andel av de yrkesförberedande programmen uttrycker miljömål 

än högskoleförberedande program. Samtliga yrkesprogram föreskrivs ett innehåll som 

anknyter till gällande lagstiftning och avtal medan det är två av de högskoleförberedande 

programmen med sådant innehåll. I fråga om digital teknik föreskrivs samtliga 

högskoleprogram ett sådant innehåll medan det för yrkesprogrammen är nio av de tolv 

programmen som föreskrivs ett sådant innehåll. Samtliga av de yrkesförberedande 

programmen har formuleringar som enbart uttrycker mål i förhållande till yrkesliv. Av de 

högskoleförberedande programmen är det ett program som har uttryck som relaterar enbart till 

yrkesliv. Övriga program har formuleringar som är mer vida och rör livet i stort. 

 



25 
 

Tabell 1. Program och innehåll. 

Program Miljömål Digital 

teknik 

Lagar/policys Enbart 

yrkesliv 

Yrkespr.  n=12 10 9 12 12 

Högskole. n=6 4 6 2 1 

 

I tabell 2 presenteras en sammanställning av resultaten utifrån ämne. Framträdande är att 

föreskrifterna för ämnenas innehåll skiljer sig mellan ämnena. Inom ämnena framgår en 

uppdelning mellan till exempel, ellära och textil där kunskap och lärande sätts i relation till 

yrkesutövning. I övriga ämnen uttrycks lärandet till livet i mer vid bemärkelse. Ämnet textil 

uttrycker ett innehåll som relaterar till miljö vilket även föreskrivs för ämnena idrott och 

hälsa, naturkunskap, samhällskunskap, filosofi och psykologi och även implicit i ämnet 

historia*. Språkämnena, matematik, bild, entreprenörskap och ellära innehåller inte några 

formuleringar som relaterar till miljö. Vad man kan ha i åtanke är också att ett innehåll i ett 

ämne således kan variera beroende på i vilken programinriktning ämnet ingår i. 

Tabell 2. Ämne och innehåll. 

Ämne/program Miljömål Digital teknik Lagar/policys Enbart yrke 

Textil X X X X 

Ellära  X X X 

Bild  X X  

Entreprenör     

Samhällskunskap X X X  

Historia * X X  

Filosofi X  X  

Religion     

Psykologi X    

Språk  X   

Idrott & hälsa X    

Naturkunskap X X   

Matematik  X   

 

5.6. Resultat enkätstudie 

I det följande presenteras resultaten från enkätstudien vilken inleds med en kortare 

beskrivning av vilka som ingår i studien. Därefter redovisas svaren kring undervisningsfrågor 

som följs av svarsfrekvenserna kring handlingar och inställning till frågor om miljö. 

Enkätstudien riktas till gymnasielärare på 7 kommunala och 8 friskolor i två stora städer, en 

mellanstor stad, och två mindre samhällen i Sverige. Av de 244 som har valt att delta är 

könsfördelningen i det närmaste helt jämn. Deltagarnas ålder varierar men av tids-, och 

utrymmesskäl har denna variabel inte ingått i studien. Samtliga gymnasiegemensamma ämnen 

finns representerade bland lärarna och även några andra ämnen som inte är 
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gymnasiegemensamma. Representationen av ämnena är inte jämnt fördelade. Utifrån resultat 

från läroplansstudien genereras två kategorier, ämnen med miljömål (grupp 1) och ämnen 

utan miljömål (grupp 2). De flesta lärare undervisar i mer än ett ämne varför jag har delat in 

dem i respektive grupp utifrån om åtminstone ett ämne har miljömål eller inget ämne med 

miljömål. Denna gruppindelning gäller endast i tabell 3. Resultaten presenteras utifrån kön 

och utifrån respektive grupp. För att spara plats redovisas inte svarsalternativet delvis vilket 

dock framgår i mellanskillnaden av redovisade svarsfrekvenser. 

I tabell 3 redovisas resultat från enkätundersökningen avseende inställning till 

undervisningsfrågor kring miljö.  

Tabell 3. Uppfattning om undervisning kring miljö, lärare 2013. Svarsfrekvenser fördelat på kön och grupp. (Gr 1 = med miljömål. Gr 2 

= utan miljömål). Antal och andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=244. 

 

 

Kvinnor  

(n=109) 

Män 

(n=107) 

Gr.1  

(n=135) 

Gr.2 

(n=72) 
Totalt 

Andel 

% 

Andel 

% 

Andel  

% 

Andel  

% 

Antal Andel 

% 

Kunskap och utbildning är avgörande för ett miljövänligt leverne 

(n=236) 

- Ja 

- Nej 

 

 
62 

1 

 

 
60 

2 

 

 
57 

2 

 

 
68 

- 

 

 

144 

3 

 

 

61 

1 

Den undervisning du själv bedriver stämmer väl med Gy-11 (n=231) 

-  Ja 

- Nej 

- Ej i ämne 

- Känner ej till GY-11 

 
35 

1 

16 
6 

 
35 

3 

9 
5 

*** 
42 

1 
5 

4 

 
19 

4 

28 
6 

 

80 

4 

27 

13 

 

35 

2 

12 

5 

De redskap du har för att undervisa om miljö har du fått via         

lärarutbildningen (n=200) 

- Ja 

- Nej 

(n=92) 

 
3 

58 

(n=97) 

 
10 

44 

(n=128) 

 
8 

52 

(n=52) 

 
4 

50 

 

 

13 

104 

 

 

7 

52 

De redskap du har för att undervisa om miljö har du fått på annat sätt 

t.ex. genom arbete i organisation (n=200)                                                                 

- Ja 
- Nej 

(n=92) 

 

15 
20 

(n=97) 

 

10 
33 

(n=128) 

 

12 
28 

(n=52) 

 

15 
27 

 

 

25 

54 

 

 

13 

27 

Då redskapen inte är tillräckliga behöver du mer fortbildning (n=200) 

- Ja                                                                                                 
- Nej 

(n=92) 

30 
9 

(n=97) 

31 
13 

(n=128) 

28 
11 

(n=52) 

37 
10 

 

62 

22 

 

31 

11 

Ansvaret som åligger dig som lärare att undervisa kring miljö känns  

(n=197)                                                                                                        

- Rimlig 

- Orimlig 

(n=92) 

 
83 

17 

(n=97) 

 
76 

24 

(n=128) 

 
82 

18 

(n=52) 

 
71 

29 

 

 

154 

43 

 

 

78 

22 

Eleverna är mycket engagerade (n=199)                                                 

- Ja 

- Nej 

(n=92) 
14 

13 

(n=97) 
7 

13 

(n=128) 
9 

9 

(n=52) 
14 

19 

 

20 

25 

 

10 

13 

Eleverna vill leva miljövänligt (n=199)                                                     

- Ja 
- Nej 

(n=92) 

9 
15 

(n=97) 

2 
12 

(n=128) 

5 
10 

(n=52) 

8 
19 

 

10 

26 

 

5 

13 

Elevernas engagemang inspirerar dig att leva mer miljövänligt (199)  

- Ja 
- Nej 

(n=92) 

7 
32 

(n=97) 

5 
37 

(n=128) 

6 
33 

(n=52) 

6 
37 

 

11 

69 

 

5 

35 

Du har blivit mer mån om miljön av att undervisa om miljö (n=199)   

- Ja 

- Nej 

(n=92) 

19 

15 

(n=97) 

12 

7 

(n=128) 

16 

9 

(n=52) 

14 

17 

 

29 

23 

 

15 

12 

Lärandemålen i Gy-11 är inte tillräckligt långtgående (n=200)            

- Ja 

- Nej 

 

30 

9 

 

31 

13 

 

28 

11 

 

37 

10 

 

62 

22 

 

31 

11 

Privat lever du själv i enlighet med de riktlinjer som GY-11 föreskriver 

(n=197) 

- Ja 
- Nej 

- Känner ej till Gy-11 

(n=92) 

 

12 
1 

12 

(n=97) 

 

9 
6 

12 

(n=128) 

 

12 
4 

10 

(n=52) 

 

6 
4 

15 

 

 

22 

7 

24 

 

 

11 

4 

12 

Sambanden har testats med Chi-Square eller Kendall’s tau-b.  ***  p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,01, * p ≤ 0,05  
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En hög andel av de svarande uppger att kunskap och utbildning är avgörande för individens 

möjlighet att leva miljövänligt. Andelen är högre i gruppen av ämnen utan miljömål än 

gruppen med miljömål. Utifrån kön är denna uppfattning jämn.  

På frågan om man själv anser sig undervisa i enlighet med miljömål i läroplanen är det endast 

en mindre andel som anser att de inte gör detta. Fem procent av de som har miljömål i ämne 

anger att det inte finns miljömål i läroplanen, fyra procent uppger att de inte känner till 

läroplanen. I gruppen utan miljömål är det sex procent som uppger att de inte känner till 

läroplanen. Mer än hälften av den undersökta gruppen uppger att de inte har fått redskap att 

undervisa kring miljö ifrån lärarutbildningen. Av de med miljömål är det drygt hälften som 

uppger detta. Ifråga om mer fortbildning är det ca en tredjedel som instämmer helt till att de är 

i behov och elva procent som anser att de inte behöver det. Av andelen som anser att de 

behöver mer fortbildning har mindre en tredjedel ämnen med miljömål och mer än en 

tredjedel har inte miljömål i ämnet. En hög andel uppger att ansvaret att undervisa kring 

miljöfrågor känns rimligt. Andelen av de som uppger att ansvaret är orimligt är högre i 

gruppen utan miljömål i ämnet än i gruppen med miljömål. En högre andel kvinnor än män 

uppger att ansvaret är rimligt.  

Ifråga om elevernas engagemang är det en låg andel som uppger att eleverna är engagerade. 

Likaså är det en låg andel som uppger att undervisningen leder till att eleverna vill leva 

miljövänligt. En blygsam andel uppger att elevernas engagemang smittar av sig. Att bli mer 

mån om miljön av att undervisa kring miljöfrågor är något som betydligt fler instämmer till i 

förhållande till de som inte instämmer. I fråga om lärandemålen i läroplanen kunde vara mer 

långtgående är det en hög andel som uppger ett sådant alternativ. Andelen är högre i gruppen 

med miljömål än i gruppen utan. En högre andel uppger sig själva leva i enlighet med de 

riktlinjer som läroplanen föreskriver än andelen som uppger att de inte gör det. Härur väcks 

nyfikenheten kring vad den undersökta gruppen egentligen gör. 

Allmänt föredömliga handlingar 

I tabell 4 presenteras svarsfrekvensen kring val och handlingar som allmänt kan betraktas som 

miljömässigt föredömliga. Resultaten presenteras som alltid eller oftast utifrån antal, andel 

och kön, resterande andel som inte presenternas har svarat nekande.  
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Tabell 4. Handlingar som har effekt på miljön och utsträckning, lärare 2013. Svarsfrekvenser fördelat på kön. Antal och andel i procent 

(%). Signifikansnivå (p). N=244. 

 

Privat gör … 

Kvinnor  

(n=109) 

Män 

(n=107) 
Totalt 

Andel % Andel % Antal Andel % 

Källsorterar (n=239) 

- Alltid eller oftast 

 

93 

 

87 
 

215 

 

90 

Minskar bilkörning, t.ex. sänka hastigheten? (n=239) 

- Alltid eller oftast 
 

77 
 

68 
 

173 

 

73 

Äter vegetariskt? (n=239) 

- Alltid eller oftast 
 

36 
 

24 
 

71 

 

29 

Avstår från ost (n=239) 

- Alltid eller oftast 

 

18 

 

11 
 

25 

 

15 

Släcker ljus i rum vid frånvaro (n=239) 

- Alltid eller oftast 
 

89 
 

85 
 

209 

 

87 

Stänger av apparater, t.ex. dator då de ej används (n=239) 

- Alltid eller oftast 

 

88 

 

82 
 

204 

 

85 

Reparerar tekniska apparater snarare än köper nytt (n=239) 

- Alltid eller oftast 
 

51 
 

55 
 

129 

 

54 

Handlar ekologiskt (n=222) 

- Avstår om varan inte finns som eko (alltid) 
- Alltid om eko finns  

** 

6 
55 

 

- 
43 

 

6 

109 

 

3 

49 

Handlar närproducerat (n=222) 

- Avstår om varan inte är närproducerad (alltid) 
- Alltid om närproducerat finns  

** 

2 
73 

 

2 
55 

 

4 

142 

 

2 

64 

Mitt hushåll använder miljöcertifierad el (n=239) 

- Ja 

 

59 

 

52 
 

135 

 

57 

 Sambanden har testats med Chi-Square eller Kendall’s tau-b.  ***  p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,01, * p ≤ 0,05 

 

Av tabellen framgår att för varje enskild handling som relaterar till miljö är det en hög andel 

som uppger att de alltid eller oftast väljer ett sådant alternativ förutom när det gäller val av 

livsmedel. Källsortering, att ha släckt ljus och stänga av apparater som inte används uppges av 

en betydande majoritet som något man vanligtvis gör. Däremot uppger en majoritet att de 

sällan väljer vegetariskt och ifråga om ost uppger majoriteten att de aldrig avstår ost. Här kan 

det tilläggas att det är troligt att inte så många känner till den negativa miljöpåverkan från ost. 

Därtill hör att en av respondenterna uppger i en kommentar till undersökningen att denne av 

sin läkare är ordinerad att äta ost varför denne även om hen avser att leva miljövänligt inte ser 

sig i råd att avstå från ost. Av de angivna svaren framgår att en högre andel kvinnor än män 

har svarat att de väljer miljövänliga alternativ. En högre andel kvinnor än män uppger även att 

de ofta eller alltid väljer vegetarisk mat. På frågan om att reparerar tekniska apparater 

snararare än köpa nytt är det en högre andel män än kvinnor som uppger reparation snarare än 

att köpa nytt.   

I tabell 5 presenteras det totala antalet handlingar för respektive respondent utifrån en 

sammanställning av de handlingar som efterfrågas och presenterats i tabell 4. Av tabellen 

framgår att det är en hög andel som gör mellan fem och sju av handlingarna. En relativt låg 

andel väljer att göra någon eller några av handlingarna. Av de som gör få handlingar är en 

högre andel män än kvinnor. Av de som gör sex av handlingarna är en lägre andel kvinnor än 

män. För övriga antal handlingar är andelen kvinnor högre än andelen män.  
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Tabell 5. Miljöeffekt/miljömedvetenhet, lärare 2013. 

Svarsfrekvenser fördelat på kön. Antal och andel i procent (%).  N=244. 

 

Antal handlingar oberoende av vilka, alltid eller 

oftast (n=236) 

Kvinnor 

(n=109) 

Män 

(n=107) 
Totalt 

Andel % 

- 

Andel % Antal Andel 

% 

Ingen av handlingarna - - - - 

En av handlingarna - 3 3 1 

Två av handlingarna 1 5 7 3 

Tre av handlingarna 4 6 11 5 

Fyra av handlingarna 12 12 27 11 

Fem av handlingarna 16 16 41 17 

Sex av handlingarna 17 21 50 21 

Sju av handlingarna 18 17 38 16 

Åtta av handlingarna 17 10 32 14 

Nio av handlingarna 12 8 23 10 

Tio av handlingarna 3 1 4 2 

 

Utifrån index i tabell 5 har en indelning i två grupper genomförts där en skiljelinje dragits 

mellan de som utför 0-5 av handlingarna och de som gör 6-10 av handlingarna. På så vis 

urskiljs de som kan betraktas utföra fler miljövänliga handlingar (grupp grön) från de som gör 

färre eller inga sådana handlingar (grupp röd). Utifrån ett miljöperspektiv kan antalet 

handlingar som de i gröna gruppen väljer generellt tänkas vara ett mer miljövänligt beteende 

än att göra färre handlingar. Röd grupp utgör 40 procent av respondenterna varav 43 procent 

är kvinnor. I grupp grön är andelen kvinnor 55 procent. I följande tabeller presenteras 

svarsfrekvenser i relation till grupp röd och grupp grön.  

Inställning till miljö och klimathot 

I tabell 6 presenteras svarsfrekvenser kring handlingar som har effekt på miljön.  

Tabell 6. Inställning till miljöfrågor, lärare 2013. Svarsfrekvenser fördelat på grupp och kön, (grupp röd >=5handlingar, grupp grön <=6). 
Antal och andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=244. 

 

Anser du att… 

Kvinnor  

(n=109) 

Män 

(n=107) 

Röd 

(n=92) 

Grön 

(n=147) 
Totalt 

Andel 

% 

Andel 

% 

Andel  

% 

Andel  

% 

Antal Andel 

% 

…miljödebatten är överdriven? (n=239)                                              

- Ja  

- Nej 

** 

4 

74 

 

7 

54 

*** 
5 

48 

 

5 

74 

 

12 

152 

 

5 

64 

…klimathotet är verkligt och en effekt av människan? (n=239)       

- Ja 

- Nej 

* 

62 

13 

 

55 

5 

*** 
38 

8 

 

68 

10 

 

135 

21 

 

57 

9 

Information och larmrapporter är oroväckande (n=239)                   

- Ja 

- Nej 

** 

62 

13 

 

55 

3 

*** 
40 

5 

 

68 

9 

 

137 

18 

 

57 

8 

…det finns miljömässiga skäl att förändra levnadsvanor? (n=239)    

- Ja 

- Nej 

** 

62 

13 

 

54 

3 

*** 
42 

8 

 

67 

8 

 

138 

19 

 

58 

8 

…det är svårt att veta vad som är miljövänligt? (n=239)                    

- Ja 

- Nej 

 
12 

12 

 
17 

17 

*** 
25 

11 

 
8 

18 

 

34 

36 

 

14 

15 

  Sambanden har testats med Chi-Square eller Kendall’s tau-b.  ***  p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,01, * p ≤ 0,05 

 



30 
 

Av svarsfrekvensen framgår att en hög andel svarar att de instämmer i miljödebattens 

giltighet, varav en högre andel återfinns i den gröna gruppen jämfört med den röda gruppen. 

Av svaren förefaller män i större utsträckning än kvinnor ha en mer tveksam inställning till 

miljödebatten. Att klimathotet är verkligt och en konsekvens av mänskliga handlingar är en 

uppfattning som majoriteten ställer sig bakom. I grupp grön är andelen högre jämfört med 

grupp röd och likaså är det en högre andel kvinnor än män som instämmer samtidigt som det 

är en högre andel kvinnor än män som svarar nej till påståendet att klimathotet är verkligt. I 

fråga om oro kring miljö och klimathot och om det finns skäl att ändra sina levnadsvanor är 

svarsfördelningen liknande som på föregående fråga, både utifrån miljömedvetenhetsindex 

och utifrån kön. På frågan om det är svårt att veta vad som är miljövänligt har majoriteten 

svarat delvis. Samtidigt är det en högre andel i grupp grön än i grupp röd som inte tycker det 

är svårt att veta vad som är miljövänligt. Utifrån kön uppger en lägre andel kvinnor än män att 

det är svårt att veta vad som är miljövänligt.  

Inställning till teknik och politiska möjligheter 

I tabell 7 presenteras svarsfrekvenser kring möjligheter att komma tillrätta med miljöproblem 

genom teknik, nationell politik, internationella avtal och genom individens handlingar. Till 

det sistnämnda hör även fråga om inställning till miljöorganisationer.  

Tabell 7. Inställning till frågor om miljö, teknik och politik, lärare 2013. Svarsfrekvenser fördelat på kön och grupp. (grupp röd 

>=5handlingar, grupp grön <=6). Antal och andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=244. 

 

Lösning på miljö och klimathot… 

Kvinnor  

(n=109) 

Män 

(n=107) 

Röd 

(n=92) 

Grön 

(n=144) 
Totalt 

Andel 

% 

Andel 

% 

Andel  

% 

Andel  

% 

Antal Andel 

% 

…är möjlig genom teknisk utveckling (n=236) 

- Ja  

- Nej 

 
18 

3 

 
25 

6 

 
22 

2 

 
20 

6 

 

49 

11 

 

21 

5 

…är möjlig genom nationell politik (n=236) 

- Ja 

- Nej 

 
30 

4 

 
27 

9 

 
23 

11 

 
31 

6 

 

65 

18 

 

28 

8 

…är möjlig genom internationella avtal (n=236) 

- Ja 

- Nej 

 
37 

2 

 
33 

8 

 
34 

4 

 
33 

5 

 

79 

11 

 

34 

5 

…är möjlig genom frivilliga förändringar hos individen (n=236) 

- Ja 
- Nej 

 

30 
6 

 

22 
8 

 

17 
9 

 

29 
5 

 

58 

15 

 

25 

6 

Varje land måste ta ansvar oberoende av andra länder (n=217) 

- Ja 
- Nej 

 

69 
- 

 

64 
4 

  

61 
- 

 

69 
3 

 

143 

4 

 

66 

2 

Utan globalt bindande avtal spelar det ingen roll vad ett land gör 

(n=217) 

- Ja 
- Nej 

 

 

6 
52 

 

 

11 
40 

 

 

10 
42 

 

 

8 
49 

 

 

19 

100 

 

 

9 

46 

Oberoende av lagstiftning bör individen ta ett större ansvar (n=217) 

- Ja 
- Nej 

 

59 
1 

 

46 
1 

*   

43 
2 

 

58 
- 

 

113 

2 

 

52 

1 

I fråga om organisationer med natur och miljöengagemang (n=0-239) 

- Sympatiserar jag med 

- Ger ekonomiskt bidrag 
- Är själv aktiv 

- Sympatiserar jag ej med 

(antal) 

89 

31 
2 

4 

(antal) 

82 

22 
4 

10 

(antal) 

65 

13 
1 

9 

(antal) 

109 

41 
6 

7 

 

174 

54 
7 

16 

 

- 

- 

- 

- 

Sambanden har testats med Chi-Square eller Kendall’s tau-b.  ***  p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,01, * p ≤ 0,05 
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Även om majoriteten svarar att de delvis instämmer i en majoritet av frågorna är de som 

svarar instämmande fler i förhållande till de som inte instämmer. I förhållande till grupp röd 

är det något färre i grupp grön som uppger tilltro till teknik och internationella avtal men 

samtidigt fler i den gröna gruppen som tror på förändringar hos individen. Av svaren framgår 

att en högre andel män än kvinnor uppger att de har tilltro till teknik som en lösning på 

miljöproblem. På övriga frågor är andelen kvinnor som instämmer högre än andelen män. I 

nedre delen av tabell 7 rör frågorna oberoende ansvar (såsom oberoende vad andra länder gör, 

oberoende av lagstiftning) vilket förefaller vara lättare att ta tydlig ställning till. Här är 

andelen som har svarat instämmande betydligt högre jämfört med övriga frågor i tabellen. En 

högre andel i grupp grön likväl som en högre andel kvinnor har svarat instämmande till 

nationellt ansvar och individens ansvar. 

Ifråga om stöd till miljöorganisationer uppger en betydande majoritet av respondenterna 

sympati medan ett lägre antal uppger sig inte sympatisera med miljöorganisationers 

engagemang. Av de som uppger sig som sympatisörer tillhör ett flertal den gröna gruppen och 

det är fler kvinnor än män som uppger sympati. Av de svar som anger icke-sympati är det fler 

i den röda gruppen och likaså av antalet män. Ungefär en femtedel av respondenterna uppger 

sig ge ekonomiskt bidrag varav en högre andel återfinns i den gröna gruppen. Likaså är det 

fler kvinnor än män som ger ekonomiskt bidrag. Av de som uppger sig själva som aktiva 

inom miljöorganisationer är en högre andel indelade i grupp grön samtidigt som fler män än 

kvinnor uppger sig vara aktiva. 

Inställning politik och marknad 

I tabell 8 presenteras inställning till politik och marknad i förhållande till miljö. Totalt 

förefaller miljöpolitiska frågor enligt svaren hos en majoritet av respondenterna vara av 

underordnad betydelse. Andelen som prioriterar dessa frågor är något högre i grupp grön än i 

grupp röd. I både grupp röd och grupp grön förefaller fler vara för en reglerad marknad före 

en fri marknad. Liknande tendens märks i fråga om kön där män i större utsträckning än 

kvinnor instämmer till en reglerad marknad som en bättre lösning i fråga om miljön.  
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Tabell 8. Inställning till miljöpolitik, lärare 2013. Svarsfrekvenser fördelat på kön och grupp (grupp röd >=5handlingar, grupp grön <=6). 

Antal och andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=244. 

 

I fråga om politik… 

Kvinnor  

(n=109) 

Män 

(n=107) 

Röd 

(n=83) 

Grön 

(n=137) 
Totalt 

Andel 

% 

Andel 

% 

Andel  

% 

Andel  

% 

Antal Andel 

% 

läggs din röst till riksdag och kommun av partiers miljöprogram (n=221) 

- Ja  
- Nej 

* 

10 
19 

 

4 
28 

** 

4 
36 

 

9 
16 

 

15 

52 

 

7 

23 

anser du att en fri marknad bästa lösningen (n=220) 

- Ja  
- Nej 

 

6 
37 

 

6 
40 

 

6 
31 

 

6 
42 

 

13 

84 

 

6 

38 

Anser du att en reglerad marknad bästa lösningen (n=220) 

- Ja   
- Nej 

* 

11 
13 

 

30 
12 

 

19 
15 

 

21 
11 

 

45 

27 

 

21 

12 

Positiv inställning till högre skatt och avgifter på/till…         

…bensinslukande bilar (n=218) 

- Ja  
- Nej 

 

56 
7 

 

50 
14 

** 

42 
15 

 

60 
8 

 

115 

23 

 

50 

10 

…trängselskatt (n=218) 

- Ja 

- Nej 

 

39 

14 

 

46 

19 

* 

33 

20 

 

49 

14 

 

94 

35 

 

43 

16 

...lyxartiklar (n=218) 
- Ja  

- Nej 

 

48 

13 

 

54 

11 

*** 

37 

17 

 

60 

9 

 

112 

26 

 

51 

12 

…flyg (n=218) 

- Ja  

- Nej 

 
38 

10 

 
43 

9 

*** 
27 

15 

 
49 

7 

 

88 

21 

 

40 

10 

…kött (n=218) 

- Ja  

- Nej 

 
28 

19 

 
28 

22 

** 
18 

26 

 
35 

18 

 

62 

45 

 

28 

21 

…ost (n=218) 

- Ja  
- Nej 

 

18 
27 

 

22 
34 

 

15 
32 

 

24 
29 

 

45 

65 

 

21 

30 

…långväga transporterade varor (n=218) 

- Ja  
- Nej 

* 

46 
7 

 

61 
8 

*** 

42 
15 

 

60 
3 

 

116 

16 

 

53 

7 

  Sambanden har testats med Chi-Square eller Kendall¨s tau-b.  ***  p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,01, * p ≤ 0,05 

 

Det framgår i en analys som inte presenteras i någon tabell att en högre andel kvinnor i grupp 

grön uppger sig vara emot en fri marknad både i förhållande till andelen kvinnor i grupp röd 

likväl som andelen män i båda grupperna. Samtidigt är det en högre andel kvinnor i grupp 

grön som svarar instämmande till en fri marknad som bästa lösningen i förhållande till 

andelen kvinnor i grupp röd.  

På frågor om högre miljöskatt och avgifter är andelen som svarar instämmande högre än de 

som svarar icke-instämmande, undantaget skatt på ost. Andelen som svarar instämmande till 

skatt på flyg, kött och ost är lägre jämfört med andra föreslagna beskattningar. På varje fråga 

är det en högre andel i grupp grön jämfört mot grupp röd som instämmer till högre 

miljöskatter. Utifrån kön förefaller andelen kvinnor som instämmer till högre skatter vara 

färre i förhållande till andelen män förutom på frågan om skatt på bensinslukande bilar där det 

är en högre andel kvinnor än män som instämmer. Avseende köttskatt är andelen svar lika för 

kvinnor och män. På flera av frågorna är det samtidigt en högre andel män som nekar till 

högre skatter jämfört med andelen kvinnor.  
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Av en analys som inte presenteras i tabellform framgår att kvinnor i grupp grön uppger svar 

som i större utsträckning anger en positiv inställning till högre skatter på flera av frågorna. 

Detta både i förhållande till män och kvinnor i grupp röd likväl som till män i grupp grön. 

Undantagen är i fråga om flyg, trängselskatt och lyxartiklar där en högre andel män i grupp 

grön i förhållande till övriga instämmer till högre skatt7.    

Miljö-, klimatpåverkande handlingar 

I tabell 9 presenteras svarsfrekvenser kring handlingar som har effekt på miljön.  

 
Tabell 9. Handlingar som har effekt på miljön, 2013. Svarsfrekvenser fördelat på kön och grupp (grupp röd >=5handlingar, grupp grön 

<=6). Antal och andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=244. 

 

 

Kvinnor  

(n=109) 

Män 

(n=107) 

Röd 

(n=85) 

Grön 

(n=137) 
Totalt 

Andel 

% 

Andel 

% 

Andel  

% 

Andel  

% 

Antal Andel 

% 

Genomsnitt flygsemestrar/år de senaste fem åren (n=222) 

         -       0 

         -       mindre är 1gång år  
         -       1 gång år 

         -       2 gånger år 

         -       3 gånger år 
         -       fler än 3 gånger år 

 

8 

28 
26 

23 

8 
7 

 

11 

37 
27 

15 

5 
5 

 

6 

27 
39 

18 

6 
5 

 

12 

35 
20 

19 

7 
7 

 

22 

71 

60 

41 

14 

14 

 

10 

32 

27 

19 

6 

6 

Totalt antal elektroniska enheter i hushåll (n=222) 

- 1-4 
- 5-10 

- 11-16 

- 17-35 

 

16 
65 

15 

5 

 

17 
60 

21 

3 

 

11 
64 

22 

4 

 

19 
64 

14 

4 

 

35 
141 

38 

8 

 

16 
64 

17 

4 

Antal bilar i hushåll (n=243)  

- 0 

- 1 

- 2 
- 3 eller fler 

 
13 

57 

25 
6 

 
18 

48 

27 
8 

 
13 

53 

28 
6 

 
17 

52 

26 
5 

 

37 

127 

65 

14 

 

15 

52 

27 

6 

Bil klassad som miljövänlig (n=205) 

- Miljöbil 
- Ej miljöbil 

* 

58 
42 

 

41 
59 

 

49 
51 

 

51 
49 

 

103 

102 

 

50 

50 

Vanligaste färdsätt till/från jobbet (n=244) 

- kollektivtrafik (buss, tåg, spårvagn) 
- bil 

- samåker 

- moped  
- cyklar eller går 

 

26 
41 

3 

- 
30 

 

20 
46 

2 

- 
33 

 

18 
53 

- 

- 
29 

 

27 
37 

3 

1 
32 

 

57 

107 

5 

1 

74 

 

23 

44 

2 

0 

30 

 Sambanden har testats med Chi-Square eller Kendall’s tau-b.  ***  p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,01, * p ≤ 0,05 

 

I fråga om genomsnittliga flygresor de senaste fem åren är det drygt 40 procent som uppger 

att de har gjort få eller inga resor. En tredjedel uppger att de gjort två eller fler resor per år. I 

grupp grön är andelen av de som gjort få eller inga resor högre än i grupp röd. Likaså är det en 

något högre andel i grupp grön som gjort två eller fler resor per år. Det är en högre andel män 

än kvinnor som uppger att de flugit få eller inga gånger de senaste fem åren. En låg andel har 

uppgett tre flygresor per år och en lika stor andel har uppgett fler än tre flygresor per år varav 

andelen är något högre i grupp grön. 

                                                           
7Kendall’s tau-b  *. 
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I fråga om antalet tekniska apparater såsom stationär dator, surfplatta, laptop, mobiltelefon, 

smartphone, platt-tv, smart-tv och tjock-tv presenteras i det följande det samlade antalet 

enheter per hushåll8. Utifrån antalet enheter i hushållet har en indelning gjorts mellan de som 

har; 1-4, 5-10, 11-16 och 17-35. Det är ingen i undersökningen som har uppgett att de inte har 

någon enhet. Den största andelen återfinns i de som har mellan 5-10 olika enheter vilka utgör 

två tredjedelar av respondenterna och fördelningen är jämn mellan grupp röd och grön. 

Däremot är det en något högre andel kvinnor än män som uppgett 5-10 enheter. Andelen som 

har mellan 11 och 16 enheter uppgår till 17 procent där en högre andel utgörs av grupp röd 

och likaså är det en högre andel män som uppger ett sådant innehav. Andelen som har flest 

enheter, mellan 17-35 enheter, uppgår till 4 procent varav hälften återfinns i grupp grön och 

av dessa är andelen kvinnor något fler. Av de 16 procent som har minst enheter 1-4 återfinns 

en större andel i grupp grön varav en något högre andel är män. Vid en analys som inte 

presenteras i någon tabell framgår föga förvånande att antalet enheter i hushållet samvariera 

med antalet personer i hushåll9. Drygt hälften av de som uppger en person i hushållet uppger 

samtidigt ett innehav av 1-4 enheter, resterande har uppgett 5-10 enheter. Samtidigt som fler 

personer i hushållet relativt innebär fler enheter så har en majoritet uppgett innehav av 5-10 

enheter. Å andra sidan kan man om man slår ut antalet enheter per person säga att det inte blir 

någon nämnvärd skillnad jämfört med dem som uppger sig vara en i hushållet. 

I fråga om antal bilar i hushållet framgår av svaren i tabellen att drygt hälften har uppgett sig 

ha en bil i sitt hushåll och drygt en fjärdedel har två bilar. Av de som uppger att de inte har 

någon bil är en något högre andel indelade i grupp grön. Likaså är det i större utsträckning 

kvinnor som uppger att de inte innehar någon bil. Av de som innehar en eller flera bilar är det 

en högre andel som är indelade i grupp röd. Av de som uppger sig ha en bil är kvinnor den 

större andelen och vid innehav av fler bilar är den större andelen män. Antalet bilar 

samvarierar med antalet personer i hushåll där fler personer i hushållet generellt innebär ett 

högre innehav av bilar10. Av de som är en person i hushållet uppger mindre än hälften att de 

inte har bil och ungefär en lika höga andel att de har en bil. Av de som har bil är hälften 

innehavare av en eller flera bilar som kan betraktas som mer miljövänlig. En viss skillnad i 

andel som har miljövänlig bil och de som inte har miljövänlig bil framträder mellan de i grupp 

röd och grupp grön. En högre andel kvinnor än andelen män uppger att de har miljövänlig bil. 

I en kommentar till enkäten uppgav dock en kvinna att hon gärna hade velat ha en miljöbil 

                                                           
8 Oberoende av vilken eller vilka enheter. 
9 Kendall’s tau-b *** 
10 Kendall’s tau-b *** 
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men att som ensamstående med barn är det andra saker som får prioriteras. Av en analys som 

inte presenteras i tabellform framgår att en högre andel av de som inte har miljöbil, drygt två 

tredjedelar ställer sig nekande till en högre beskattning på bensinslukande bilar, medan en 

högre andel av de som uppger sig ha miljöbil instämmer till sådan beskattning11.   

Det vanligaste färdsättet till och från jobbet är med bil vilket drygt hälften har svarat. Av en 

analys som inte presenteras i någon tabell framkommer att av de som tar bil till jobbet är det 

en högre andel med miljöbil som gör det. Av de som uppger att de inte har miljöbil är det en 

högre andel som åker kollektivt, samåker samt cyklar eller går. En högre andel i grupp grön 

uppger kollektivt färdsätt, cykla eller gå, och en lägre andel tar bilen till jobbet jämfört med 

grupp röd. En något högre andel män än kvinnor cyklar eller går till jobbet. 

  

                                                           
11 Kendall’s tau-b * 
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6. ANALYS & DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att undersöka olika faktorer som påverkar skolans arbete med 

undervisning kring miljön. Frågorna som denna studie avsett att besvara är 1) hur riktlinjer 

kring miljö uttrycks i läroplan och kursplaner, 2) hur lärare förhåller sig till frågor om miljö 

och miljöpolitik, och 3) hur det professionella förhållningssättet till undervisning kring miljö 

beskrivs. I det följande görs en inledande sammanfattning av resultaten från läroplansstudien 

som sedan diskuteras tillsammans med enkätstudien utifrån teori och tidigare forskning. 

Därefter följer en för denna uppsats avslutande diskussion.  

Skollag och läroplan föreskriver att alla inom skolan ska visa respekt för miljön vilket också 

är ett värde som skolan ska förmedla till elever. Av analysen (se tabell 1-2) framgår att det 

inte föreligger någon enhetlig linje inom och mellan program-, och kursplaner i GY-11. I de 

yrkesförberedande programmen sätts kunskap och lärande genomgående i relation till 

framtida yrkesutövning. I de högskoleförberedande programmen relaterar kunskap och 

lärande till livet i vidare bemärkelse med undantag för teknikprogrammet. Inom 

yrkesförberedande program varierar innehållet i olika grad av explicita uttryck kring miljö 

och de som inte har några sådana formuleringar alls, hit hör barn- och fritids-, och vård- och 

omsorgsprogrammet. Miljö och variationer av hållbar utveckling används och syftar till 

kunskaper som man har att förhålla sig till i respektive bransch. Betoningen ligger på 

produktion och kundrelation. 

Variationer förekommer även inom de högskoleförberedande programmen där två av 

programmen, humanistiska-, och det estetiska programmet helt saknar formuleringar som 

relaterar till miljö vilket övriga program inte saknar. För teknikprogrammet sätts hållbar 

utveckling i relation till teknikutveckling och produktion. Användande av digital teknik 

uttrycks inte för programmen barn och fritid-, bygg och anläggning-, och restaurang och 

livsmedelsprogrammet. I övriga program uttrycks ett sådant användande i varierande grad. 

Innehåll rörande lagar och avtal skiljer sig i hög grad mellan yrkesförberedande och de 

högskoleförberedande programmen. Variationer av begreppet hållbar utveckling är vanligt 

förekommande och det handlar om att förstå olika processer. Miljö nämns separat men i 

samma textstycken som hållbar utveckling. Anledningen till detta är svårt att veta, möjligtvis 

för att poängtera eller understryka. Formuleringar om kunskaper kring miljö och hållbar 

utveckling riktar sig till eleven förutsättningslöst. Det är kunskaper som eleven kan göra något 

av men inte något den tvunget skall göra något av.  
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Av resultaten framgår en uppdelning mellan ämnen där användning av modern teknik eller 

digitala medier i varierande grad förutsätts och ämnen som inte förutsätter detta. Användning 

av modern teknik som en möjlighet uttrycks för historia, naturkunskap och samhällskunskap 

samt tvetydigt för ämnet matematik. Mer förutsättande uttrycks användande av modern teknik 

inom språkämnena, (matematik), ellära, textil och ämnet bild. Modern teknik förutsätts inte i 

ämnena religion, idrott och hälsa, filosofi, psykologi och entreprenörskap. I fråga om 

lagstiftning, policy och politiskt innehåll visar resultaten på en uppdelning mellan ämnen med 

och ämnen utan sådant innehåll. Till de praktiska ämnena, textil, bild och ellära hör kunskaper 

kring respektive yrkesområdes explicita lagar och bestämmelser. Samhällskunskap, historia 

och filosofi har ett tydligt innehåll som rör lagstiftning och politik. Övriga ämnen innehåller 

inget som avser lagstiftning men som kan innebär möjliga politiska beröringspunkter. 

Matematik undantaget.  

Av det som uttrycks som relaterar till miljö inom program och ämne kan sägas att 

formuleringarna knappast ligger i linje med teorin om risksamhället. Snarare ligger betoning 

på ekologisk modernisering genom dess standardiserade processer som utgår ifrån mål-, och 

miljökrav som ”sker inom ramen för det ekonomiska och politiska systemet” (Medina, 2013, 

s.17). Likaså förutsätts i detta perspektiv ett lärande i riktning mot ett ekologiskt ansvar där 

teknikutveckling, innovation och företagande förutsätts (Jmf, Mol, 1995; Soneryd och Uggla, 

2011, s.33). I yrkesprogrammen kommer detta till mer konkreta uttryck genom ett innehåll 

kring lagar och avtal som hör till respektive bransch. Det kan tänkas att ett sådant innehåll å 

ena sidan får högre auktoritet än ett mer abstrakt innehåll som individen manas att tänka fritt 

kring. Å andra sidan är det möjligt att lagar och avtal ses av individen (och branschfolk) som 

något onödigt ont som tvingas på vissa branscher. Man kan också undra om lagar som rör 

vissa branscher får överspridningseffekter till att även gälla utanför yrket.  

Om begreppet hållbar utveckling har Wingård (2011) tidigare pekat på att lärare lägger in 

olika betydelser i begreppet. Vad som här avses är att det inte är konstigt att man som lärare 

lägger in olika betydelser i begreppet om man betänker att innebörden varierar i 

styrdokumenten mellan olika program och ämnen och då kanske främst mellan yrkes-, och 

högskoleförberedande program. Vidare är det inte orimligt att vissa ämnen och program ger 

bättre förutsättningar för en lärares personliga miljöengagemang vilket i sådana fall i viss mån 

talar emot Wickenbergs (1999) resultat om lärares personliga och individuella engagemang 

som viktiga för skolans miljöarbete.  
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Kunskap och utbildning som viktig för att göra kloka miljöval är något som majoriteten av 

respondenterna i denna studie ställer sig bakom, konstigt vore väl annars. En hög andel 

uppger sig undervisa kring miljö, även om det inte föreskrivs i kursplan för deras ämne. I 

Norgaards (2013) studie framkom kollektiva förnekelsemekanismer som bland annat innebär 

att en lärare så att säga gömmer sin egen pessimism och försöker ingjuta hopp i eleverna i 

undervisningen. Hur lärarna gör i denna enkätstudie går inte att utläsa däremot finner studien 

en sådan formulering reglerad i läroplanen vilket här talar för strukturella 

förnekelsemekanismer som styr skolans uppdrag snarare än kollektiva. 

För att återgå till resonemanget om lärares engagemang i undervisning om miljö kan här sägas 

vara ett (om det stämmer) relativt utbrett engagemang. Även om de är relativt få bör det 

tilläggas att det ändå är en viss andel som uppger att de inte känner till läroplanen och likaså 

förekommer att lärare med ämnen som har miljömål uppger att de inte undervisar kring detta. 

En relativt hög andel uppger sig inte ha tillräcklig eller sakna kompetens och av de som har 

kompetens uppger sig en stor andel inte ha fått den via lärarutbildningen. Detta är ett 

anmärkningsvärt resultat som måste förstås som en brist i lärarutbildningen och det 

skolpolitiska etablissemanget. Om man därtill räknar de resultat som pekar på att effekten av 

undervisningen kring miljö i hög grad uteblir (enligt lärarna) blir detta en viktig fråga att ta 

tag i om man med utbildning tänker sig att framtida generationer ska göra miljökloka val i 

enlighet med Unescos (2002) ambitioner. Det resultat som i denna studie pekar på blygsamma 

effekter av undervisning och miljöengagemang hos eleverna talar samtidigt emot en sådan 

förhoppning likväl som emot Almers (2009) tidigare resultat kring engagemang som så att 

säga smittar av sig. Det förefaller i denna studie snarare vara så att den som undervisar kring 

miljöfrågor själv blir mer engagerad. Förvisso skulle den uteblivna effekten hos eleverna 

kunna tänkas förklaras av uppgiften om bristande kompetens och redskap hos läraren men då 

är detta samtidigt något annat än just engagemang som har den effekten.  

Det i läroplanen vanligt förekommande begreppet hållbar utveckling likväl som föreskrifterna 

av digital teknik tolkas i denna studie som att staten som den legitimerande makten reglerar 

undervisningsverksamheten i riktning mot en ekonomisk marknadsdiskurs (Jmf Medina, 

2013, se sid 7 i denna studie). Inom denna diskurs förutsätts en bibehållen eller rent av ökad 

produktion (om så tekniskt förfinad) och konsumtion. I en majoritet av program och ämnen 

(men inte alla) förutsätts ett användande av modern digital teknik vilket innebär att skolan 

görs till en storkonsument av ny teknik. Om man utgår ifrån att en ökad produktion och 

användning av IT-produkter medför en ökad miljöbelastning (Göthenberg m.fl, 2008) bidrar 
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skolan, om styrdokumenten följs ifråga om IKT, negativt till miljön. Därtill hör även att när 

den digitala tekniken förutsätts och byggs in i skolan är det inte orimligt att den samtidigt görs 

svårare att ifrågasätta och problematisera utifrån ett miljöperspektiv. Användning av digital 

teknik reproduceras genom praktiken och blir en allt vanligare del av människors liv både 

yrkesmässigt och privat, något som på sätt och vis kan stödjas av Luttrops m.fl.(2013) studie 

om ett ökat användande av teknik. Resultaten från enkäten i denna studie visar också att 

modern teknik ingalunda är främmande för den undersökta gruppen och att det är vanligt att i 

ett hushåll ha många tekniska enheter också av samma sort. 

Om majoriteten i den undersökta gruppen kan sägas att de uppger sig ta miljö-, och klimathot 

på allvar vilket de tillskriver människans handlingar. Denna uppfattning tolkas här som att 

den ligger i linje med den uppfattning som FNs klimatpanel (IPCC, 2013) på senare tid 

fastslagit och som också kan ses närma sig teorin om risksamhället även om det 

fortsättningsvis är begreppet hållbar utveckling som dominerar i miljödebatten. Det förefaller 

även finnas en viss korrelation mellan inställning till miljöproblem och handling vilket på sätt 

och vis talar emot Norgaards (2013) teori om svårigheter att omvandla känslor till handling. 

En majoritet av den undersökta gruppen i denna studie och i synnerhet de som är indelade i 

den mer miljöeffektiva gröna gruppen gör flera handlingar som kan betraktas som 

miljömässigt bättre (t.ex. i val av vegetarisk kost, ekologiska och närproducerade produkter) 

vilket också avspeglar sig i inställning till ansvar, såväl individuellt som nationellt. Detta 

framstår förvisso som något motsägelsefullt genom att det inom den gröna gruppen inte är 

helt ovanligt med ett många gånger högt innehav av tekniska enheter i hemmet, fler bilar och 

flera flygsemestrar per år. Det sistnämnda behöver enligt Bäckstrand m.fl. (2010)  minska 

eftersom dessa aktiviteter i hög grad bidrar till negativ miljöpåverkan. Det är således inte helt 

orimligt att motivet för någon att handla miljövänligt i ena änden kan vara att man 

kompenserar för den miljöpåfrestning man förövrigt bidrar med i den andra. Den generellt sett 

höga konsumtionen kan också sägas stödja Kuhns (1998) studie som kopplar habitus och 

medelklassens ekonomiska resurser till den totala energiförbrukningen. 

Även om en hög andel uppger sig åka kollektivt är bilen det vanligaste färdsättet till jobbet 

och då inte sällan i en så kallad miljöbil. Här ger denna studie ett visst stöd för de resultat som 

bl.a. Naturvårdsverket (2008) kommit fram till som visar att kvinnor i större utsträckning åker 

kollektivt och att män mer vanligt kör bil. En högre andel kvinnor än män uppger sig minska 

bilkörning såsom sänka hastigheten vilket ligger i linje med vad Kågesson (2007) menar ger 

en minskad bränsleförbrukning och därigenom minskad klimatpåverkan. I föreliggande studie 
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visar resultaten dock att det samtidigt är en högre andel män än kvinnor som uppger sig cykla 

eller gå till jobbet varför de totala utsläppen inte helt enkelt låter sig göras till en könsfråga.  

Elshofs (2005) studie som visar på uppfattningen om politisk styrning som mest betydande får 

genom denna studie ett visst stöd genom den generellt sett positiva inställningen till högre 

skatter och avgifter. Detta kan tänkas ligga i linje med ekologisk modernisering genom att 

sätta pris på den gemensamma miljön. Denna positiva inställning till miljöskatter kan å ena 

sidan tolkas som att det i delar av den undersökta gruppen finns ett ekonomiskt utrymme att 

betala ett högre pris för de egna vanorna. Å andra sidan visar analyser att inställning till 

skatter generellt förefaller att handla om något som man ålägger andra utifrån var man själv 

står. Till exempel framgår att det i flera fall är de som har miljöbil som uppger sig positiva till 

högre skatt på bensinslukande bilar. Det är i hög utsträckning de som väljer bort kött som är 

positivt inställda till högre skatt på kött osv. Därtill kan tilläggas att samtidigt som den 

undersökta gruppen i stor utsträckning uppger sig positiva till en reglerad marknad så avgörs 

inte val till riksdag och kommun proportionellt av miljöfrågor.  

Av den totala gruppen av respondenterna förefaller en hög andel sympatisera och på olika sätt 

vara engagerade i olika miljöorganisationer. Det breda stödet för miljöorganisationer ligger i 

linje med ekologisk modernisering och möjligtvis kan dessa organisationer också tänkas vara 

en möjlig aktör i att skapa positiva redskap för det framtida arbetet med miljöfrågor inom och 

utanför skolan.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION  

Materialet i denna studie består av skolans läroplan och kursplaner samt inhämtade svar från 

en enkätstudie där lärare ombetts att svara. Denna studie kommer fram till att faktorer som 

påverkar möjligheten att undervisa kring miljö utgörs dels av skolans styrdokument genom 

dess skiftande innehåll och formuleringar, och dels av lärarnas preferenser. I fråga om miljö 

uppvisas skillnader både i föreskrifter för program och ämnen likväl som bland den 

undersökta gruppen lärare. Till det som föreskrivs för de olika ämnena förekommer inga 

radikala uttryck som kan tänkas ligga i linje med teorin om risksamhället. Istället används 

begreppet hållbar utveckling som förutom miljö, även innefattar en social och ekonomisk 

dimension. Begreppet kan förstås som något positivt som ligger i framtiden vilket även ligger 

i linje med vad som uttrycks i läroplanen om att i eleverna ingjuta självförtroende och hopp 

om framtiden. Den flerdimensionella betydelsen av begreppet hållbar utveckling och de icke-

radikala formuleringarna i läroplanen innebär att den konklusion som här görs är att samtliga i 

den undersökta gruppen ändå så att säga lever upp till de riktlinjer som GY-11 föreskriver. 

Till respondenten som uppgav att ”tyvärr lever jag inte som jag lär” skulle det därigenom 

kunna påpekas att jo det gör du visst det.  

Ambitionen med denna studie har varit att ge ett bidrag till den allt viktigare miljöfrågan. 

Avsikten har varit att rikta fokus mot dem som ska fostra och utbilda kommande generationer 

vilket jag har gjort med utgångspunkt ifrån att man som lärare tar med sig delar av sitt privata 

jag in i den professionella sfären som skolan utgör. Tidigare forskning har ägnat sig åt att 

studera metoder och handlingskompetens hos redan miljöengagerade personer och lärare. I 

denna studie har jag istället valt att undersöka lärare över lag och inte specifikt de som är 

miljöengagerade. För studiens kvantitativa metod kan nämnas att det skulle vara möjligt att 

till exempel det externa bortfallet beror på att de som inte är engagerade i miljöfrågor valt att 

inte delta. Förvisso är det fullt möjligt att några har valt att inte delta av sådant skäl men 

samtidigt kan resultaten sägas tala för att det inte enbart är särskilt miljöengagerade personer 

som valt att delta. Resultaten kan därmed i viss mån betraktas som representativa för den 

totala populationen. Kvantitativa studier erbjuder inte möjlighet till djupare förståelse av ett 

fenomen vilket heller inte har varit avsikten i denna studie. Syftet har istället varit att finna 

mönster vilket också lämnar öppet för framtida mer kvalitativa studier att ta vid. Möjliga 

framtida studier kan vara att undersöka hur aktörer inom skolan förstår skolans uppdrag i 

förhållande till det privata livet. Kanske kan aktionsforskning vara ett lämpligt sätt att 
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undersöka möjligheten att skapa en gemensam policy inom och utanför skolan i arbetet för att 

främja den framtida miljön.  
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