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Sammanfattning 
 
Denna studie grundar sig i hur synen på förutsättningarna för miljöarbete på skolorna i en 
norrlandskommun ser ut. Vi har genom intervjuer med berörda parter gjort en kvalitativ 
undersökning som utrett hur de normstödjande respektive normhindrande strukturerna 
påverkar möjligheterna för miljöarbetet. I undersökningen har vi sett att ledningens betydelse 
för ett konstruktivt miljöarbete är mycket stor. Miljöbegreppets komplexitet skapar problem 
när man skall överföra teori till praktik. Detta problem yttrar sig i svårigheter att bibehålla det 
holistiska och tvärvetenskapliga perspektivet. Vi har även i undersökningen sett att vilja, 
kompetens och attityd är tätt sammankopplade med handlingskraft. Arbete mot organisationer 
eller myndigheter tycks också vara en viktig faktor för skolans möjligheter att bedriva 
miljöarbete/-undervisning. Litteraturen pekar på tre undervisningstraditioner där den senaste 
är undervisning om hållbar utveckling. Vi har dock sett tecken på ett förestående 
paradigmskifte i skolan. Undervisning om hållbar utveckling har tagit nästa steg till 
undervisning för hållbar utveckling.  
 
 
 
Nyckelord: attityd, hållbar utveckling, normstödjande strukturer, tvärvetenskap  
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Inledning 
 
När vi påbörjade den nya lärarutbildningen 2001 var vi den första omgången studenter som 
fick påbörja ett alldeles nytt koncept av utbildningen och därmed också den första omgången 
studenter som gick kursen Miljö, natur och samhälle1.  Där fick vi höra att miljö var 
framtidens tema i skolan och troligtvis skulle det bli ett eget ämne. Under utbildningens gång 
har vi blivit alltmer medvetna om hur viktigt det är att eleverna får kunskap om miljö och hur 
man arbetar med det. Dagens elever är de människor som ska ta över efter oss och vi måste se 
till att de på bättre sätt arbetar mot miljöfrågor än vad vi gjort.  
  
I media har debatterna varit av skiftande karaktär, från att ha varit skrämmande skildringar om 
miljökatastrofer och giftutsläpp till att plana ut och behandla exempelvis långsiktiga miljömål, 
Kyotoavtalet och kvoterade koldioxidutsläpp.   
 
När vi gjort vår Vfu ute i skolorna, har vi sett att skolornas personal har skiftande tolkningar 
och angreppssätt av miljöarbetet. Med universitetets föreläsningar och budskap i ryggen om 
hur viktigt miljöarbetet är blev vi lite förbryllade över hur påtagligt stor miljöarbetets 
nivåskillnader är ute på skolorna. Sambandet mellan teori och praktik kan vara svårt att göra 
tydligt både för lärare och för elever, särskilt inom miljöområdet. Detta gjorde att vi blev 
intresserade av att undersöka vad detta kan bero på och vilka faktorer som påverkade 
verksamheten på skolorna.  
 

Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att genom en undersökning på tre skolor i en norrlandskommun, 
utreda synen på vilka förutsättningar det finns för att bedriva miljöarbete på skolorna. I 
undersökningen skall vi också undersöka synen på dessa förutsättningars förändring över de 
senaste fem åren. Vi skall också utreda hur samarbetet mellan skolorna och någon eventuell 
miljöorganisation eller myndighet påverkar möjligheterna för att bedriva miljöarbete.  
 
De huvudsakliga frågeställningarna för arbetet är följande: 
 
- Hur ser förutsättningarna/problematiken ut för att bedriva miljöarbete och hur har de 
förändrats över tid?  
- Vilka skillnader/likheter finner man i problematiken då man jämför grundskolans tidigare 
och senare år samt gymnasiet?  
- Hur påverkas miljöarbetet då skolan är knuten till någon organisation eller myndighet? 
 

Bakgrund  
 
När ett möte med elever sker är det många faktorer som spelar in. Dessa faktorer påverkar 
förutsättningarna för att möjligheterna att bedriva den verksamhet som avses. Pennlert och 
Lindström (2003) tar upp faktorer såsom; tid, personal, gruppstorlek, lokaler, pengar, 

                                                 
1 Nu, Samhälle, miljö och natur 
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skolorganisation, närsamhälle, kulturer och föräldrar. I denna undersökning är det de 
miljöansvarigas tolkning av begreppet ramfaktorer som ligger i fokus.  
Det finns en teori som förklarar det samband som finns mellan de begränsande faktorer som 
finns och dess resultat. Denna ramfaktorteori är drygt 30 år gammal, men är fortfarande 
aktuell. Lindblad, Linde och Naeslund (1999) förklarar aktörernas handlingar genom att 
undersöka varför syften och kunskapsmässiga attityder problematiseras gentemot de yttre 
ramarna för vad som är möjligt att göra  
  

Ramfaktorteorin uttalar sig inte om förklaring i termer av orsak och verkan, utan om 
begränsningar och möjligheter för handlingar och förlopp (Lindblad, sid. 106) 
 

I vår studie är aktörerna de undersökta skolorna och dess personal och vår avsikt är att försöka 
belysa problematiken som finns ute på dessa skolor samt att föröka se likheter och skillnader. 
 
Definitionen av miljö enligt nationalencyklopedin som presenteras nedan visar tydligt på 
ämnets stora komplexitet.  
 

miljö  (fr. milieu eg. 'mitt', motsvarande lat. me´dius lo´cus 'i mitten befintligt 
ställe'), omgivning, omgivande förhållanden. Ordet används särskilt när det är fråga 
om samspelet mellan omgivningen och däri verkande människor, djur, växter eller 
andra organismer. Som ekologisk fackterm är det detsamma som biotop. Andra 
användningar kan exemplifieras med uttryck som ’en bra bostadsmiljö’, ’en olämplig 
uppväxtmiljö’, ’arvets resp. miljöns inverkan på personligheten’. 
 

Det finns här ett stort tolkningsutrymme och det är därför en del av ämnets problem men även 
en del av dess viktigaste karaktärer. Ämnets definierades redan vid Tbilisi konferensen 1977 
som ett tvärvetenskapligt ämne och fordrar en helhetssyn (dvs. ett holistiskt perspektiv) för att 
man ska kunna se sambanden som finns inom miljöområdet. Fortfarande används olika 
tolkningar och appliceringar av ordet miljö där delar av ordets innebörd bryts loss för att 
kunna användas inom ett specifikt område(Axelsson, 1997). Denna användning av ordet får 
också en viss betydelse för vår undersökning (Se vidare tabell1, s.6 ). 
 
Skolans uppdrag enligt läroplanerna för både den frivilliga och obligatoriska skolan är att ge 
all undervisning ett miljöperspektiv så att eleverna både får lära sig ett förhållningssätt till 
globala miljöfrågor samt att ta ansvar för den direkt påverkbara miljön (LpF94, LpO94). I den 
nya lärarutbildningen som på Umeå universitet drogs igång 2001 har miljöperspektivet blivit 
ett tydligare uttalat mål. I propositionen för den nya lärarutbildningen står det bl.a. att läsa, 
”Kunskaper om de ekologiska betingelserna för liv på jorden och baskunskaper i miljöarbete 
och bevarande av den biologiska mångfalden skall ingå i all lärarutbildning” 
(Utbildningsdepartementet, 2000, s19). 
  

Globalt 
Internationellt sett kan man nog säga att genombrottet för ett miljötänkande kom i o m FN: s 
stora konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Där arbetades bl.a. fram ett 
handlingsprogram som fick namnet Agenda 21. Av särskild betydelse för vår undersökning är 
följande; i kapitel 25 tar man upp barn och ungdomars roll i arbetet för en hållbar utveckling. 
Kapitel 28 förespråkar ett samarbete med de lokala myndigheterna. Eftersom de lokala 
myndigheterna har en central roll kan de genomföra den nationella miljöpolitiken och 
engagera allmänheten. Kapitel 36 nämner utbildningen, ett höjande av det allmänna 
medvetandet som betydelsefullt för att nå den hållbara utvecklingen (Miljö och 
naturresursdepartementet 1993). Som mål står exempelvis att ”snarast uppnå miljö- och 
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utvecklingsmedvetande inom alla samhällssektorer i hela världen” samt ”att sträva efter att 
göra miljö- och utvecklingsundervisning, anknuten till social undervisning, tillgänglig för alla 
befolkningsgrupper från lågstadieålder till mogen ålder” (Miljö och naturresursdepartementet 
1993, kap. 36:4) 

Nationellt 
I ett nationellt perspektiv kan man se att miljömedvetenheten började slå rot i skolan när 
riksdagen i december 1990 skrev ett miljötillägg i skollagens s.k. portalparagraf; ”Var och en 
som jobbar inom skolan skall främja […] respekt för vår gemensamma miljö” (Skollagen 1 
kap 2 §). Man avsåg att sätta den svenska skolan i en spjutspetsposition. Detta motiverades 
med att det, ur ett polititiskt-ideologiskt perspektiv var korrekt. Eftersom miljöfrågorna var i 
fokus internationellt sett efter Brundtlandkommissionens avgivna slutrapport Our commun 
future. Detta gav en signal att undervisning om miljöfrågor betraktades som något viktigt.  
 
När den nya läroplanen (Lpo 94) skulle utformas fick läroplanskommittén direktiv av den 
dåvarande skolministern om inriktningen av skolornas miljöarbete. I direktiven stod att 
miljökunskap inte bara skulle ingå i de naturorienterade ämnena utan måste vara centralt och i 
större utsträckning ska ingå inom andra ämnen för att kunna ge ett holistiskt perspektiv på 
miljöfrågorna. Allt detta för att kommande generation måste förberedas inför de stora 
problemen som förändringarna i miljön har skapat. När läroplanskommittén lade fram sitt 
huvudbetänkande föreslog man ett nytt ämne som skulle heta Teknik och miljö, men detta 
förslag togs bort av regeringen i dess proposition. Tanken blev istället att miljöperspektivet 
skulle ingå i samtliga ämnen (Wickenberg, 1999).  

Lokalt 
På det lokala planet har den undersökta norrlandskommunen en agenda 21-grupp med 
representanter från fem olika förvaltningar: stadsledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, 
tekniska kontoret, skolan och miljökontoret. Denna fördelning gjordes för att markera att det 
är allas ansvar och inte en enskild persons eller förvaltnings.  För att trygga framtiden och 
styra samhället mot en hållbar utveckling måste eleverna involveras och ges de rätta 
kunskaperna, men för att detta ska kunna ske måste i första hand personalen utbildas. 1999 
bildades därför ett nätverk med ca 300 personer av skolornas och förskolornas personal för att 
ge dem kompetens i miljöarbete. Tanken var att personalen skulle få miljökunskaper så att de 
i sin tur kunde få med sig sina kollegor ute på skolorna till att bedriva miljöarbete. Detta 
nätverk fortsatte sin verksamhet framtill våren 2003, då upphörde den p.g.a. ekonomiska skäl. 
(respondent på kommunen2) 

Miljöperspektivet i styrdokumenten 
 
När det gäller styrdokumenten kan man se att miljötillägget i skollagens portalparagraf som 
lyder: ”Var och en som jobbar inom skolan skall främja […] respekt för vår gemensamma 
miljö” (skollagen 1 kap 2 §) har fått ett visst genomslag i de nationella styrdokumenten. I 
läroplanerna både för grundskolan och gymnasiet betonas tydligt att det ska finnas med ett 
miljöperspektiv på undervisningen (se bilaga1) 
 
Skollagen syftar till att ge direktiv till kommunerna hur de lokala styrdokumenten skall 
utformas. I den kommun som studien utförts i har miljöperspektivet fått bland annat denna 
formulering i skolplanen (se fler exempel i bilaga1): 

                                                 
2 Ansvarige för kommunens tidigare Agenda 21 arbete mot skolorna 
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Arbetet med att skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle är en viktig och 
motiverande utgångspunkt för naturvetenskaplig undervisning. (Kommunens 
skolplan sid.13) 

                          
Kursplaner är författade utifrån skollagen och läroplanen och anger skolämnets karaktär, roll 
och inriktning. Ingen av de undersökta grundskolorna eller gymnasieskolan har lokala 
kursplaner utan deras undervisning utgår från de nationella dokument som finns. I många 
kursplaner finns miljöperspektivet representerade i varierande grad (se exempel, bilaga1), 
vilket visar att miljöarbete är något som anses viktigt.  En annan tydlig antydan om att detta 
perspektiv är viktigt visas genom att FN har utfärdat internationella rekommendationer om 
undervisning i miljöfrågor (se bilaga1). 
 

Miljöorganisationer i skolan 
 
Flera av den undersökta kommunens skolor arbetar mot en organisation eller liknande. De 
skolor som vi undersökte är involverade i Grön flagg (där stiftelsen Håll Sverige rent är den 
Svenska kontrollinstansen) samt Miljöskola (Myndigheten för skolutvecklings projekt). 
 
Grön flagg är ett projekt för miljöcertifiering för förskolor till gymnasium. I Sverige är det 
stiftelsen Håll Sverige rent som delar ut den gröna flaggan, vilken symboliserar att man i det 
dagliga arbetet prioriterar miljöarbetet. Grön flagg är den svenska grenen av Eco Schools, 
som leds av Foundation for Environmental Education, där 25 länder deltar och innefattar ca 
en miljon människor. Arbetet har vissa gemensamma principer och dessa är följande: 
Utifrånperspektiv: Beslutet att vara med ska komma från personal och elever. Ej från 
organisationen i sig.  
 
Delaktighet: I Grön flagg måste det finnas ett miljöråd med personal och elevrepresentanter. 
 
Samarbete: Arbetet ska omfatta alla i verksamheten – elever, personal och ledning. Det ska 
även finnas en kontakt med hemmen, organisationer, kommunala förvaltningar och 
naturskolor. En gemensam regel som gäller i alla länder är att en förtroendevald politiker tagit 
del av anmälan. 
 
Handling: Arbetet ska innefatta dels undervisning i miljö och dels praktisk handling för en 
bättre miljö. 
 
Öppenhet. Man delar med sig av sina erfarenheter och vänder sig ut mot samhället 
 
Skolan som ansöker om Grön flagg bestämmer sig för fem konkreta miljömål som de aktivt 
vill arbeta med. De fem miljömålen ska vara vardagliga och långsiktiga och formuleras inom 
ett av fem områden; kretslopp, vatten, energi, skog eller livsstil och hälsa (Håll Sverige rent 
2004) 
 
Projektet miljöskola som ligger hos Myndigheten för skolutveckling3 är ett projekt som lägger 
perspektivet på hållbar utveckling inom flera områden. Bl.a. undervisning, personalens 
kompetens och kompetensutveckling, samarbete och integration mellan verksamheter, 
samverkan med det omgivande samhället, arbetsmiljö, hälso- och friskvård m.m. Inom dessa 
                                                 
3 tidigare låg projektet i skolverkets regi 
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områden skall lokala kriterier läggas upp och formuleras i ett handlingsprogram. För en 
ansökan till projektet krävs det att en utvärdering görs av den handlingsplan som skrivits. 
Denna utvärdering tillsammans med ännu en handlingsplan för att utveckla det tidigare 
arbetet skall godkännas av Myndigheten för skolutveckling för att skolan ska få benämningen 
Miljöskola. Denna benämning är giltig i högst tre år och skall förnyas med en ny kartläggning 
av verksamheten samt en ny handlingsplan för att skolan skall få behålla utnämningen. Hur 
projektet miljöskola kommer att se ut i framtiden är osäkert då det kommit ett förslag om att 
byta fokus på projektet och endast koncentrera sig på skolornas miljöundervisning 
(Skolverket, 2000) 
 

Tidigare forskning 
 
Hur miljöarbetet fick sitt inträde i den svenska skolan beskrivs av Wickenberg (1999). Han 
beskriver hur miljöaspekten började slå rot först internationellt därefter nationellt. Den aspekt 
som författaren lyfter upp som den allra viktigaste för miljöarbetet i skolan är miljötillägget i 
portalparagrafen 1990.  Författaren för ett problematiserande och diskuterande resonemang 
kring dessa frågor där han ur olika synvinklar lyfter upp hur miljöperspektivet etablerade sig i 
de nationella styrdokumenten.  Han lyfter även upp ett begrepp, normer, som har betydelse för 
miljöarbete och förklarar att det är ett riktmärke som har en ”relativ balans mellan vilja-värde, 
kunskap och möjligheter-restriktioner” (sid. 451). Det finns således enligt Wickenberg både 
normstödjande och normhindrade strukturer i skolans värld. Till de normstödjande 
strukturerna räknar han upp intresserade kollegor, skolledningens aktiva stöd, nedsättning i 
tjänst för miljöombuden på skolan, kompetensutveckling med sociala träffar, arenor m.m. I 
fråga om de normhindrande strukturerna tar han upp bl.a. miljöbegreppets komplexitet förenat 
med miljöområdets varierande definitioner4, lärarutbildningens roll, som antingen 
konserverande eller som en utvecklings–emancipations representant, skolans traditioner och 
tröghet i sig samt den kontext som miljöarbetet ska startas upp i. 
 
Arbete mot miljöfrågor är fortfarande ett ämne som av många knyts starkt till de 
naturvetenskapliga ämnena. Detta trots att det redan vid Tblizi konferensen 1977 definierades 
som ett tvärvetenskapligt ämnesområde. Detta som är kärnan i ämnets karaktär är något som 
skapar ett problem. Det har även enligt Axelsson (1997) kommit fram önskemål om att de 
samhälleliga aspekterna skall tryckas på även i undervisningen inom de naturvetenskapliga 
ämnena. Det påpekas också att miljöundervisning borde ingå även i andra ämnen. Hon lyfter 
också upp begreppet ”Framtid” som en bättre definition på området. Detta för att sudda ut den 
tydliga koppling det har till de naturvetenskapliga ämnena och skapa en tydligare profilering 
mot den tvärvetenskapliga natur som ämnet har.  
 
För att förstå miljöproblematiken krävs kunskap, men kunskapen måste ha ett holistiskt 
perspektiv för att man ska förstå de olika sambanden som finns inom miljöområdet. Hansson 
(2002) poängterar hur viktigt det är att elever har denna kunskap, annars riskerar de att hamna 
i ett tyckande när de ska ta ställning inom miljöfrågorna. ”Kunskapen påverkar känslor och 
känslorna står i relation till värdering” (sid.52). I praktiken lyfts olika problem ur sitt 
sammanhang, vilket leder till en splittrad bild av hur det ser ut i verkligheten. Hansson säger 
att ett exempel på detta är sopsortera utan att veta varför man gör det. Hansson berättar vidare 
i sin bok att när elever har undervisning om miljö i skolan blir det ofta ett projekt där eleverna 

                                                 
4 Definitionsproblemet handlar om allt ifrån skiftande definitioner av hållbar utveckling till miljö begreppets 
skilda användningsområden ex. fysisk miljö, psykisk miljö, social miljö, etc.  
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själva ska lösa olika problem och skapar därmed sin egen uppfattning och kunskap om vad 
miljö är och står för (Hansson, 2002) 
 
Undervisningen inom miljövård som kom igång under slutet av 60-talet, knöts främst till ett 
kortsiktigt miljötänkande som i grunden handlade om industrisamhällets bevarande. Detta 
övergick under 80-talet till en fokusering på katastrofer för att senare under 90-talet, ännu en 
gång flytta fokus. Nu till hållbar utveckling där frågor om återvinning och kompostering lades 
till de ”klassiska” frågorna rörande försurning och övergödning. Det har ännu inte kommit 
någon klar och tydlig definition av begreppet hållbar utveckling som till viss del beror på 
ämnets holistiska karaktär. Detta bidrar att miljöområdet blivit mycket stort och ohanterligt. 
Dessa är bidragande faktorer till problematiken gällande ämnets strukturering på skolorna. 
Lärarnas kompetensbrist inom fältet är också en stor orsak till svårigheterna med 
miljöundervisning (Hansson, 2000). 
 
Det finns inom miljöundervisningen tre olika traditioner eller förhållningssätt. Dessa tre har 
växt fram sedan slutet av 60-talet då en Faktabaserad undervisning låg i fokus. Under 80-talet 
växte den normerande undervisning fram till den dominerande och sedan 90-talet är det 
undervisning om hållbar utveckling som dominerar (Östman, 2003).  
 
Nedan presenteras en tabell för att åskådliggöra dessa traditioners tydligaste skillnader och 
likheter (Sandell, Öhman, Östman sid.140, 2003) 
 
 
Tabell 1. Översikt över miljöundervisningens traditioner och dess tydligaste karaktärer 
 

Miljöunder-
visningstradition 

Faktabaserad 
Miljöundervisning 

Normerande 
Miljöundervisning 

Undervisning om 
hållbar utveckling 

Politisk och moralisk 
Utgångspunkt 

Icke-politisk 
Icke-moralisk 

Moraliskt och 
politiskt normativ 

Moraliskt och 
politiskt kritisk 

Centrala ämnen 
Och kunskapsom-
råden 

Naturvetenskap Naturvetenskap 
Med hjälp av sam-
hällsvetenskap 

Ekonomiska, sociala 
Och ekologiska per-
spektiv samt etiska och 
estetiska aspekter 

Undervisningens 
Organisation 

Enskilda ämnen Tematisk Integrerad 

Tidsperspektiv Nutid Nutid och framtid Framtid i relationen till 
nutid och dåtid 

Rumsperspektiv Lokalt Lokalt och globalt Lokalt, regionalt och 
globalt i samspel 

Central undervis-
ningsform 

Förmedling av fakta Eleven aktiv vid  
kunskaps- och värd-
eringsutveckling 

Kritiskt samtal kring 
olika alternativ 

Elevsyn Eleven passiv motta-
gare 

Eleven aktiv Eleven aktiv och kri-
tisk 

Planering och  
Demokrati 

Läraren planerar uti-
från erfarenhet av 
elevers synpunkter  

Lärare och elever 
planerar tillsammans 

Elever planerar under 
lärarens handledning 

 
 
I examensarbetet Miljökunskap – ett eget ämne i grundskolan hävdar Torbjörn Åhlrud (2004) 
att miljö bör stå som ett eget ämne. Han menar också att målen inte nås trots engagerade 
lärare (”eldsjälar”) på grund av styrdokumentens otydlighet. Författaren menar att dessa 
styrdokument inte innefattar anvisningar om hur undervisningen skall bedrivas och behöver 
därför skrivas om. Åhlrud hävdar vidare att miljö bör lyftas ut som ett eget ämne på grund av 
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ämnets förnyade karaktär. D.v.s. från storindustrins miljöproblematik, till dagens fokusering 
på individernas möjlighet till påverkan. 
 
Elevers attityd till miljöfrågor är generellt sett positiv. Det finns en vilja till miljöengagemang, 
men den skiljer sig åt när man tittar på vilka områden de finner intressanta. Det finns ett större 
intresse i miljöfrågor som rör globala problem än lokala. När det gäller miljöfrågor som berör 
den egna livsstilen eller konsumtionsvanorna är intresset relativt lågt. Om man tittar på 
elevers kunskaper finner man att de är på en relativt låg nivå. Missuppfattningar av 
vetenskapliga förklaringar och begrepp är vanligt förekommande (ex. växthuseffekten och 
ozonlagrets uttunning) (Sandell, 2003). 

 

Metod 
 
Studien bygger på intervjuer (se bilaga2) som närmast kan liknas vid kvalitativ intervju 
(Johansson, Svedner, 2004). Intervjun gjordes efter öppna fasta frågor för att få ett fritt 
diskussionsforum men lämnade även plats för detaljfrågor5. Detaljfrågorna utformades vid 
varje intervjutillfälle och hade sin grund i de diskussioner rörande de förutsättningar för 
miljöarbete som de två författarna till denna uppsats har haft kontinuerligt under hela arbetets 
gång. 
 
Vi var intresserade att undersöka förutsättningarna för miljöarbete och deras förändring över 
tid. Vi ville även undersöka skillnader i förutsättningar från grundskolans tidigare år till 
gymnasiet. Denna infallsvinkel gjorde att vi valde att göra en kvalitativ undersökning genom 
intervjuer med representanter för miljöarbetet på de berörda skolorna. Vi intervjuade även den 
ansvarige för kommunens tidigare Agenda 21 arbete mot skolorna. Detta för att få en bild av 
hur kommunens arbete påverkade skolornas verksamhet. Eftersom intresset från vår sida låg 
på flera plan (bl.a. samarbete med organisationer och skillnader mellan elevgruppernas ålder) 
började vi med att undersöka vilka skolor som arbetade mot olika organisationer eller 
myndigheter och vilka som inte gjorde det. Dessa undersökningar resulterade i att vi valde att 
vidare undersöka; 
 
- En byskola från grundskolans tidigare år som arbetade mot stiftelsen Håll Sverige rent,  
   genom projektet grön flagg. 
- En skola från grundskolans senare år som inte arbetade mot någon organisation. 
- En gymnasieskola som arbetade mot ”Myndigheten för skolutvecklings” projekt Miljöskola  
 
Valet av respondenter på de utvalda skolorna grundade sig på diskussioner med skolorna om 
vilka som bäst representerade miljöarbetet. I grundskolans tidigare år intervjuades två 
personer, på grundskolans senare år, en person och på gymnasiet intervjuades två. Detta 
beroende på det arbetsupplägg mot miljö de har på skolan.  
 
I grundskolans tidigare år har respondenten en bred ämnesinriktning, vilket brukligt är i 
lärarutbildningen mot grundskolans tidigare år. Respondenten på grundskolans senare år 
respektive båda respondenterna på gymnasieskolan har en naturvetenskaplig inriktning i sin 
utbildning.  
                                                 
5 Detaljfrågorna fungerade som en fördjupande diskussion mot skolornas olika syn på förutsättningarna. Dessa 
lades upp så att en relevant jämförelse kunde göras mellan de olika skolorna.  

 9



 
Studien bygger som vi nämnt ovan på den senaste 5-års perioden. Det finns främst två orsaker 
till att vi valde att inte undersöka en ännu längre tidsperiod. Eftersom denna undersökning 
baseras på respondenterna minne är risken att reliabiliteten minskar om man går längre bak i 
tiden. Den andra orsaken är att agenda 21 i skolan bildade ett nätverk som hade sin start 1999 
och tre av respondenterna från skolorna stod som företrädare på respektive skola för detta 
nätverk.   
 
Vi tog kontakt med respondenterna på skolorna några dagar i förväg för att informera om 
arbetets syfte, intervjufrågorna och diskutera hur intervjun skulle gå till. Detta för att ge dem 
möjlighet att fundera och förbereda sig för att kunna besvara frågorna så uttömmande och 
fullständigt som möjligt. Intervjuerna utfördes individuellt och längden varierade mellan 1 
och 1,5 timme. För att i efterhand kunna bearbeta resultaten gjordes bandinspelningar av 
intervjuerna. De två första intervjuerna gjorde vi (författarna) tillsammans. Detta för att vi 
skulle ha samma synsätt inför de resterande intervjuerna. Vår intention med detta var att öka 
reliabiliteten. 
 
I undersökningen hade vi olika områden i fokus när intervjufrågorna formulerades. Avsikten 
var dels att ställa öppna frågor för att få ett så uttömmande svar som möjligt och dels för att 
undvika att påverka respondenterna. Eftersom undersökningens design koncentreras på 
förändringsperspektivet blev respondenten uppmanad att med det i åtanke besvara frågorna. 
De områden som frågorna behandlade är följande: 
 
Styrdokumentens förändring: Med det menas de lokala dokumenten. Tanken var att utreda 
respondenternas syn på hur miljömålen i kurs- och skolplaner förändrats under den senaste 
femårsperioden och hur detta påverkade miljöarbetet på skolan. 
 
Ramfaktorer: Vad respondenten anser är det viktigaste ingredienserna för att kunna bedriva 
ett miljöarbete. Vilka faktorer som är gynnande respektive bromsande på varje respondents 
skola, samt att kunna se om det hade skett någon förändring i dessa. 
 
Lärare: Där låg intresset i om det hade skett någon förändring dels i kunskap och dels i 
inställning. Dessa två har samband med varandra, är kunskapen bristfällig är inställningen det 
också. Intentionen var att se hur det låg till hos lärarna med dessa två element och om 
miljöarbete har fått den genomslagskraft som styrdokumenten påkallar. 
  
Elever: Avsikten var att ta reda på om elevernas förkunskap var högre eller lägre nu än 
tidigare när de började skolan och om denna kurva hade samma nivå från grundskolans 
tidigare år till gymnasiet. Tanken var att kunna se om elevernas undervisning hade fått det 
miljöperspektiv som den ska ha enligt styrdokumenten. Syftet var även att skaffa oss kunskap 
om i fall elevernas inställning till miljö hade förändrats och om man kunde se någon skillnad 
genom åldrarna. 
 
Organisationer: Här ville vi ta reda på varför en skola väljer att arbeta mot en organisation 
och om de kan se några för- och nackdelar, samt om det föreligger några skillnader och/eller 
likheter med detta arbete från grundskolans tidigare år till gymnasiet. 
 
Miljö som ett eget ämne: Har många för- och nackdelar.  Avsikten var här att ta reda på de 
miljöansvarigas syn på huruvida miljö ska stå som ett eget ämne eller inte, samt om de kunde 
se några risker med det. 
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Resultat 
 
Grundförutsättningarna på de tre skolorna i kommunen är relativt olika. Detta beroende på ett 
flertal faktorer: För det första, storleken på skolorna, förutsättningarna för att bedriva 
miljöarbete på en gymnasieskola med över 2000 elever och 300 lärare skapar andra 
möjligheter men också andra problem än en skola mot grundskolans tidigare år med ett 
elevantal på ca 150. För det andra så kan arbetet med miljö underlättas då man som skolan 
mot de tidigare åren, har närhet till naturen.  
 
Ledningen är en av de viktigaste faktorerna till ett fungerande miljöarbete på skolorna. Ett 
starkt stöd samt ett intresse i att avsätta tid och pengar till miljöarbetet är kärnan i 
problematiken. Ekonomi är en central fråga på alla skolor. Enligt den ansvarige för nätverket 
agenda 21 i skolan, skall inte miljöarbete i skolan kosta några pengar överhuvudtaget, 
eftersom miljö ska ingå naturligt som en del i all undervisning. Emellertid ser vi att den 
ekonomiska faktorn kan ta sig uttryck i olika former kopplat till skolans prioriteringar. Tid 
och ekonomi är tydligt sammankopplat, men andra faktorer påverkas också i varierande grad 
av skolans ekonomiska förutsättningar (t.ex. kompetensutveckling och gruppstorlek).  
 
Nedan kommer vi att lägga fram de resultat vi nått genom intervjuer med de miljöansvariga 
på respektive skola. Utifrån intervjuerna har vi sammanställt likheter och skillnader mellan de 
olika skolformerna och arbetssätten. Dessa presenteras områdesvis med för- och nackdelar, 
för att strukturera och underlätta för en vidare diskussion. 
 

Ledning 
En stöttande ledning är något som de miljöansvariga på skolorna ser som en mycket viktig 
förutsättning för att bedriva ett arbete mot miljöfrågor. På gymnasiet kände de att de hade ett 
mycket bra stöd uppifrån, medan de på de två övriga skolorna hade relativt nytillsatta 
rektorer. Detta kunde enligt respondenterna vara en bidragande orsak till att det inte fanns 
något tydligt kontinuerligt arbete inom området. Man ser på dessa skolor en önskan om att 
ledningen kunde var mer drivande och deltagande i frågan.  
 

... det skulle inte vara dumt, om det kom från rektorshåll att – nu ska vi göra såhär, 
att vi ska satsa på miljö, i alla fall det här läsåret! 

 

Tid 
En gemensam faktor för alla skolorna var att de tyckte det fanns för lite tid. De saknade att få 
tid att själva och i samarbete med övrig personal kunna planera för miljöarbete, både 
fortlöpande i undervisning och i projekt. På två av skolorna tyckte de att tiden hade blivit 
ännu knappare på senare år. Med detta menade de att undervisningstiden var densamma nu 
men det hade tillkommit flera andra saker som ingår i en lärares arbete. Den tydligaste 
skillnaden mellan de undersökta skolorna var att de på gymnasieskolan hade två lärare med 
15 % nedsatt tjänst till förmån för miljöarbete. Denna avsättning av tid var något som har ökat 
de senaste åren, men de ser fortfarande tiden som en begränsande faktor. 
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Gruppstorlek 
I diskussionen kring effekterna av elevgruppernas storlek var det flera faktorer som lyftes. I 
grundskolan mot de tidigare åren påpekades att små grupper var en viktig förutsättning för 
miljöundervisningen.  
 

… det är klart att gruppstorlek har betydelse. Med en liten grupp kan man gör hur 
mycket som helst, men med en stor grupp måste man vara flera för att kunna göra 
någonting […] man måste ju räcka till för barnen. (respondent, tidigare år)  

 
I grundskolan mot de senare åren ansåg man tvärtemot, att stora grupper var viktiga för att 
kunna föra en mer levande och intressant diskussion. Det fanns dock områden där små 
grupper var viktiga, men det var mer ur säkerhetssynpunkt gällande laborationer. I gymnasiet 
lyftes det upp att man i och för sig kanske kunde göra mer med en liten klass, men att man 
ändå strävade efter att ha så stora klasser som möjligt. Detta kanske mer kopplat till 
ekonomiska faktorer, än själva miljöundervisningen.  
 

Kompetens/attityd 

Lärare 
Utifrån intervju resultaten kan man se att kompetensen tycks vara mycket varierad på 
skolorna. Det verkar fortfarande vara på det sättet att det är eldsjälar och lärare med NO 
inriktning som sitter på den mesta kompetensen. Respondenterna upplever att lärarnas 
attityder till miljöarbete tycks vara mycket varierande. Attityderna knyts starkt till lärarnas 
kompetens. Då en bred kompetens saknas, saknas även engagemanget för 
miljöundervisningen. På gymnasieskolan ser man att attityderna till diskussioner kring miljö 
har förbättrats avsevärt de senaste åren. 
 

… förut när man kom in i ett arbetslag så fick man ofta höra att – lugna ner dig lite 
nu. Nu för tiden så lyssnar de intresserat när man vill säga något. Det är inte bara 
något som beror på att de lärt känna oss som driver frågan. Det har skett en attityd 
förändring hos lärarna på skolan. (respondent, gymnasiet) 

 
Det är dock inte någon linjär utveckling mot attityd förbättring. Som exempel lyfts det upp att 
lärare på skolan gärna använder forskning som t.ex. visar att sopförbränning kan vara mer 
miljövänligt än sopsortering i argumentationen kring miljöarbetets utformning. Detta skapar 
problem genom att det inte finns något som är ”rätt”. Dessa motpoler i argumentationen tar ut 
varandra och leder till en osäkerhet inför miljöproblematiken i allmänhet. Det blir således 
svårare att argumentera för ett mer aktivt miljöarbete då forskning motsäger varandra.          
På grundskolans senare år har man också sett en attitydförändring, men den är mer knuten till 
ny personal än att attityderna hos lärarna förändrats. I grundskolans tidigare år har attityderna 
till miljöarbete varit relativt oförändrade fram till för de senaste tre åren. Man har där sett ett 
uppsving i och med samarbetet med naturskolan. Tanken om miljö som en naturlig del i 
undervisningen har på samtliga skolor inte rotat sig hos lärarna, utan återfinns endast hos ett 
fåtal.  

Elever 
I intervjuerna har det framkommit att i grundskolans tidigare år upp fattar man att eleverna är 
mer kunniga inom miljöområdet än för 5 år sedan. Denna uppfattning delas däremot inte av 
grundskolans senare år eller gymnasieskolan, de upplever förkunskaperna som oförändrade. 
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Den skillnad som man dock finner på alla undersökta skolor ligger i inställningen till 
miljöämnet, den tycks vara betydligt sämre nu än för fem år sedan. 
 

… Det är mycket tuffare nu, mycket stökigare och ruffigare i korridorerna nu än 
tidigare. Är man miljömupp så är man ganska mjuk, dom ser det lite så. Jag vet inte 
hur man ska plantera miljömedvetenheten på ett bättre sätt. (respondent, senare år) 

 
Denna attitydförändring kopplar respondenterna både till ett hårdare klimat i allmänhet, men 
även till miljödebattens förskjutning från katastrofteorier till långsiktigt arbete för hållbar 
utveckling.  
 

Arbete mot organisationer 
 
Två av de undersökta skolorna arbetar mot miljökriterier ställd hos en utomstående 
organisationer. På gymnasieskolan arbetar man mot myndigheten för skolutvecklings projekt 
”Miljöskola”. Där fanns det redan innan arbetet mot miljöskola en tydlig miljöprofil. Därför 
sågs det som ett naturligt steg att hoppa på projektet när skolverket ställde frågan. Detta arbete 
startade som ett pilotprojekt och de fick certifieringen 2000. De fördelar som lyfts upp i 
arbetet kring detta är bl.a. att det är lättare att argumentera för miljöarbete på skolan om man 
har ett uttalat miljömål eller en utnämning i ryggen. Lärarna på skolan vet att de har en uttalad 
miljöpolicy och är därför i högre grad öppna för diskussion kring miljöfrågor. Det förslag som 
kommit rörande en omarbetning av projektets inriktning där man i framtiden endast vill lägga 
fokus på skolans undervisning inom miljö togs inte emot på ett positivt sätt av 
respondenterna. De ansåg att man inte kan lära ut något som inte skolan själv arbetar efter.  
 
På skolan mot de tidigare åren arbetar man sedan i Mars 2004 mot stiftelsen Håll Sverige 
rents miljöcertifieringssymbol Grön flagg. Det var det kommunala projektet naturskola som 
fungerade likt en katalysator för att både inspirera dem i miljöarbetet och att starta projektet 
mot Grön flagg. Fördelarna som denna skola ansåg vara störst var att med ett sådant arbete 
hade alla samma konkreta mål och dessa blev en röd tråd som genomsyrade hela skolan.  
 
Nätverket Agenda 21 i skolan (1999-2003) tycks ha gett blandat resultat. På gymnasieskolan 
uppskattades nätverket, medan det på grundskolorna inte fick den avsedda effekten. Pärmen 
som skrevs 1997 i samband med nätverkets planeringsfas var också något som använts i 
varierad grad. Det som dock tydligt lyfts upp var att den behöver en kontinuerlig uppdatering 
för att överhuvudtaget kunna vara aktuell i undervisningen. Under intervjun med den 
ansvarige för projektet trycktes det hårt på att lyfta upp kunskap, känsla och attityd för att 
kunna skapa handlingskraft på skolorna.(se Figur 1) 
 
 

Känsla 

Kunskap

Attityd Handlings-
kraft

 
 
 
 
 
 
 
 
figur1. samspelet mellan kunskap, känsla och attityd (respondent på kommunen)  
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Styrdokument 
 
I grundskolans tidigare år har det utarbetats lokala arbetsplaner som till viss del är kopplade 
till miljömål. De är utformade på ett tematiskt sätt med koppling till naturen. Respondenten på 
skolan mot grundskolans senare år uppfattade att de inte hade någon tydlig koppling till miljö 
i de lokala styrdokumenten. Miljöundervisningen utgick där, i huvudsak utifrån de nationella 
målen beskrivna i kurs- och läroplaner. På gymnasieskolan fanns det en tydlig koppling till 
miljömål i skolplanen som reviderades årligen. I de lokala kursplanerna var det däremot 
väldigt olika. I vissa fanns det mycket tydliga miljömål medan det i andra kunde saknas helt. 
Detta berodde helt på vilka som utformat kursplanerna vilket respondenterna kopplade till 
kompetens och attityd.  
 

Föräldrasamverkan 
 
Inom grundskolan är föräldrasamverkan något som i viss utsträckning finns med som en 
naturlig del i verksamheten medan de på gymnasieskolan inte ser samma möjligheter till att 
nyttja den resursen. Orsaken till detta var att eleverna under gymnasietiden blir myndiga och 
därför har skolan inte samma tydliga koppling till föräldragruppen som i grundskolan. 
 

Lärarutbildningen 
 
I enlighet med direktiven i propositionen för den nya lärarutbildningen (1999/2000:135) 
införde man 2001 på Umeå universitet en obligatorisk kurs i Lärande för hållbar utveckling. 
Denna kurs har enligt Conny Saxin6 inte fungerat tillfredsställande i den första 
utbildningsstrukturen (till viss del p.g.a. tekniska problem med övergång till val på "webben") 
och kommer därför att revideras för att få en ny form till ht06. Det kommer tyvärr att bli ett 
glapp för de lärarstudenter som börjar ht05, då det inte finns någon obligatorisk kurs med 
inriktning mot hållbar utveckling. Av de som antogs hösten 2004 är det ca 25 % som valt 
kursen som valbar kurs. 
 

Miljö som eget ämne 
 
Då vi lyfte frågan om Miljö som ett eget ämne var det blandade reaktioner, i de två 
grundskolorna som undersöktes sågs inte några direkta risker med en sådan förändring. På 
grundskolans tidigare år kände de att om miljö skulle bli ett eget ämne skulle det få större 
utrymme än för tillfället och det skulle kännas lättare om det skulle få en egen del i 
undervisningen. På grundskolans senare år såg man en möjlighet att friställa andra delar av 
biologiundervisningen t.ex. genom ett nytt ämne i livskunskap så att man kunde fokusera 
tydligare mot miljö under biologi lektionerna. På gymnasieskolan såg man dock att det kunde 
innebära en risk att frigöra miljöundervisningen till ett eget ämne. Man kunde då tappa det 
tvärvetenskapliga perspektivet mot miljö inom de resterande ämnena. Skulle miljö ändå 
finnas som ett eget ämne ville man att det vara med ett tvärvetenskapligt perspektiv t.ex. 
miljö-samhälle. 
 

                                                 
6 Utbildningsledare på lärarutbildningen vid Umeå universitet 
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Diskussion 
 
Skolan och läraren har en nyckelroll i ungdomars utveckling av en miljömedvetenhet. I Rio-
deklarationen lyfts vikten av att utveckla barns och ungdomars bild av vår gemensamma miljö 
och förståelsen av samspelet mellan människa, natur och samhälle. 
 

Princip 21: Ungdomars skaparkraft, idealism och mod världen över ska mobiliseras 
för att skapa ett globalt kamratskap i syfte att uppnå en hållbar utveckling och att 
säkra en bättre framtid för alla.(Rio-deklarationen) 

 
Skolan är en av de viktigaste informations- och påverkansarenorna i dagens samhälle7 och det 
är därför av mycket stor vikt att det som skolan vill förmedla når fram till eleverna på ett bra 
sätt (Wickenberg, 1999). Ramfaktorteoretisk forskning pekar på begränsningar och 
möjligheter för handlingar och förlopp (Lindblad, 1999). Dessa funderingar har under arbetets 
lopp legat till grund för de undersökningar vi gjort inom det valda området. Wickenberg 
(1999) belyser tydligt att de viktigaste faktorerna för en fungerande miljöundervisning finner 
man i de normstödjande strukturerna i form av t.ex. intresserade kollegor, skolledningens 
aktiva stöd, nedsättning i tjänst för miljöombuden på skolan, kompetensutveckling med 
sociala träffar, arenor m.m. Vi anser att dessa normstödjande strukturer räcker något längre än 
till bara miljöundervisning. Då vi undersökt skolorna har vi även undersökt dessa faktorers 
påverkan på möjligheterna att bedriva miljöarbete i stort på skolorna. Dessa faktorer är 
naturligtvis applicerbara på andra områden, men enligt vår mening inte på samma sätt på 
grund av miljöområdets komplexitet. Miljöarbete eller undervisning blir på grund av denna 
komplexitet svårare att föra in i skolvärlden än ett annat ämne där arbetssättet är mer 
vedertaget.  
 
De faktorer som vi i denna undersökning uppfattat som viktigaste förutsättningarna för att 
bedriva miljöarbete är gemensamma för alla undersökta skolor. Dessa faktorer kopplas till 
stor del till skolans ledning. Respondenterna ute på skolorna känner att ett stöd från ledningen 
är en mycket viktig faktor gällande möjligheterna att bedriva miljöarbete. Man kan ur 
resultaten utläsa att gymnasieskolans respondenter upplever ett starkt stöd från ledningen och 
de känner därför också att de har relativt stora möjligheter till att bedriva ett givande arbete. 
Om man jämför detta med de andra undersökta skolorna ser vi att rektorerna på dessa skolor 
är relativt nytillsatta. Detta bidrar till att det inte finns samma stöttning och det upplevs därför 
som att miljöarbete inte är lika lätt eller intressant att bedriva.  
 
Ledningens betydelse jämfört med de andra förutsättningar som respondenterna har tagit upp i 
undersökningen, som tidigare påpekats av mycket stor vikt. Vi ser att skolan med en stöttande 
ledning har de bästa förutsättningarna. Ledningen bör därför dels ha kunskap om hur man 
bedriver ett miljöarbete och dels om hur viktigt det är. Vi anser således att ledningens 
kompetensutveckling i miljöarbetet är av största vikt. Eftersom kunskap, känsla och attityd 
ger handlingskraft (se figur 1, resultatdelen) och ledningens handlingskraft är väsentlig i 
sammanhanget kan det i sin tur leda till att lokala styrdokumenten får det tydliga 
miljöperspektiv som erfordras för att skolans personal ska känna sig trygg i miljöarbetet.  
 
De internationella dokument där det utarbetats riktlinjer för miljöundervisningen (ex FNs 
rekommendationer, se bilaga1) har utarbetats avsiktligt ”luddigt” och stort för att vara 
applicerbara i ett stort antal länder. Dessa mål har genom svenska styrdokument (ex. 
läroplaner och kursplaner) preciserats något för att anpassas till det svenska skolsystemet. I 
                                                 
7 Till de övriga räknas media (TV) och föräldrar 
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detta ligger ett problem som lyfts hos vissa av respondenterna i undersökningen. De nationella 
styrdokumenten är svävande på målet och är därför svåra att använda. Det finns i dessa 
styrdokument ett utrymme att driva miljöperspektivet ett steg längre utan att tappa 
applicerbarheten av dessa i skolan. Vi anser även att vissa kursplaner inte bara är luddiga utan 
även bristfälliga 

Historia rymmer olika slags historia såsom politisk historia, idéhistoria, 
kulturhistoria, miljöhistoria, mentalitetshistoria, socialhistoria och ekonomisk 
historia (kursplan Historia, gymnasieskolan, se bilaga1) 

Detta är den enda koppling till miljö som finns i kursplanen för historia och det kan lätt 
medföra att det på många håll inte finns med i undervisningen. Som tidigare påpekat upplevs 
styrdokumenten från vissa respondenter som luddiga och svårdefinierade. En respondent i 
grundskolan uttryckte det på följande sätt ”… att det sedan står i läroplanen kräver att man är 
intresserad för att man ska ta tag i det”. Är då undervisningsområde invecklat och svårt att få 
ett bra grepp om kan det vara lätt att hoppa över det. Respondenten på gymnasieskolan såg 
dock ”luddigheten” som en förutsättning för att man skall kunna applicera miljöperspektivet 
inom all undervisning. Detta dilemma tror vi grundar sig i den enskilde lärarens kompetens 
och attityd till miljöområdet. Om man som lärare är insatt i miljöperspektivet är det mycket 
lättare att använda ett luddigt formulerat mål från styrdokumenten i sin planering för 
undervisningen. I grunden för detta ligger ett mångbottnat problem. Luddigheten upplevs som 
en förutsättning, men om man som lärare inte besitter den kunskap som krävs för att tolka in 
uppgiften i sin egen undervisning krävs förändringar. Dessa förändringar måste ha stöd från 
alla håll. En möjlig väg vore att i större utsträckning utarbeta lokala mål som på ett tydligare 
sätt lyfter fram miljöperspektivet. På gymnasieskolan var det väldigt olika hur de lokala 
kursplanerna var utformade vad gällde miljömålen. Allt från mycket väl utarbetade mål till 
kursplaner utan en endaste beröringspunkt till miljö. I skolplanen som revideras årligen finns 
det dock en tydlig inriktning mot detta. I grundskolan utarbetades inte några lokala 
kursplaner. Man arbetade där istället direkt utifrån de nationella målen. På grundskolan mot 
de tidigare åren fanns däremot övergripande tematiska arbetsplaner utarbetade med ett visst 
miljöperspektiv. En annan väg är att arbeta mot fortbildning för att ge den kunskapsbredd som 
krävs för att lärare skall känna sig trygga i miljöundervisningen. För att dessa förändringar 
skall kunna genomföras krävs både ett starkt stöd uppifrån och ett intresse hos läraren.  
 
Andra delar av Wickenbergs (1999) definition av normstödjande strukturer av finner vi också 
på de undersökta skolorna. På gymnasieskolan finns exempelvis två miljöansvariga med 15 % 
nedsättning i tjänst vilket upplevs som mycket betydelsefullt. En nedsättning i tjänst fanns 
redan innan projektet miljöskola påbörjades men det har under de senare åren avsatts mer tid 
till miljöarbetet på skolan. En förklaring till att detta var möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv 
är skolans storlek. För gymnasieskolan med en lärarkår på ca 300 är denna resurs inte lika 
kostsam i proportion till budgeten, som för en skola med en handfull lärare. Denna 
nedsättning i tjänst hade inte varit möjlig utan drivande eldsjälar och ett starkt stöd från 
ledningen. 
 
Lärarnas attityder till miljöarbete på skolorna har i vår undersökning visat sig vara mycket 
varierande men inställningen och synen på miljöarbete tycks dock ha förbättrats hos de flesta 
lärarna på skolorna. Det finns fortfarande många saker som kan förbättras. Vi ser en komplex 
problematik på skolorna där arbetet för att utveckla miljöarbetet inom de enskilda ämnena tar 
mycket tid i anspråk. Det handlar i grunden om det vi tidigare lyft upp. Attityder, känsla och 
kunskap (Se figur1 s.11). För att miljöarbete skall fungera, måste kriterierna i figuren 
uppfyllas på flera plan, genom hela organisationskedjan från regeringsnivå, ner till lärar- och 
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elevnivå. Även om det finns intresse hos den enskilda läraren är det inte självklart att det finns 
möjligheter att bedriva en konstruktiv miljöundervisning. Wickenberg (1999) pekar på att det 
kan vara svårt att starta upp miljöarbete på skolan på grund av kontextens tröghet. Detta gäller 
skolans organisation så väl som lärarkårens invanda arbetsmönster. En rutinisering av lärares 
handlingar behöver dock inte vara negativ. En rutinisering av ett arbetssätt kan skapa 
utrymme för reflektion över det nya som förs in i undervisningen. Detta är en förutsättning för 
att lärare skall kunna utveckla och anpassa sig till det nya ”tänket” som krävs för en 
fungerande miljöundervisning. (Jank & Meyer, 1997) 
 
När det gäller diskussionen kring miljö som eget ämne har reaktionerna varit blandade. 
Axelsson (1997) lägger fram ett förslag om att skapa ett nytt ämne med titeln Framtid. Detta 
ämne skall komplettera historieämnet i det hänseende att   
 

Ämnena ‘historia’ respektive framtid kan utgöra studier av mänsklig verksamhet 
utifrån två olika perspektiv. I det ena lär man sig av mänsklig verksamhet, i det andra 
lär man sig att hantera sin framtid (s. 292) 

 
Detta skall dock enligt Axelsson inte ersätta lärande för hållbar utveckling inom de 
traditionella ämnenas ramar. På de undersökta skolorna fanns det i grundskolan ett visst 
intresse till att frilägga miljö. Men inte på det sätt som Axelsson föreslog. I grundskolan mot 
de tidigare åren såg respondenterna positivt på att få en schemalagd tid avsatt till 
miljöundervisning medan de på grundskolans senare år ville frilägga delar inom biologiämnet 
för att inom dess ramar kunna fokusera mer mot miljöfrågor. På gymnasieskolan närmar de 
sig Axelsson i resonemanget där de såg vissa möjligheter till en kurs med en tvärvetenskaplig 
inriktning där miljöfrågorna får ett stort utrymme. Åhlrud (2004) hävdar att miljö bör 
behandlas som ett eget ämne. I och med den förändring i fokus som skett inom miljöområdet 
krävs det att styrdokumenten preciseras och tydliggör anvisningar om hur undervisningen bör 
bedrivas. I detta ser vi risker med att tappa det holistiska perspektivet till förmån för det 
ekologiska perspektivet. Det kommer i diskussionen upp en viss frustration i resonemanget 
kring ämnet på grund av dess komplexitet och dess tvärvetenskapliga natur. Vi ser en stor 
vilja att lyfta miljöundervisningen men samtidigt ett problem i att veta var det hör hemma.  
 
En diskussion fördes även gällande elevgruppernas storlek. I vår undersökning kom det fram 
att detta har olika betydelse beroende på vilken form av undervisning det handlar om. På 
grundskolans tidigare år lyftes fördelarna av en liten grupp i arbetet bl.a. på grund av att man 
kunde ge varje elev mer tid. I grundskolans senare år såg man fördelar med större grupper för 
att skapa ett bra diskussionsforum, men även här såg man områden som bättre kunde 
behandlas i små grupper. På gymnasieskolan lyftes den ekonomiska faktorn och att man 
därför eftersträvade större grupper. De såg dock fördelar med små grupper i undervisningen 
rörande vissa moment. Vi ser att det kan finnas samband mellan viljan att ha små grupper och 
elevernas ålder. Det kan krävas ett närmare arbete mot en yngre elevgrupp än en äldre 
eftersom de i större utsträckning klarar sig själva. 
 
Miljöundervisning har sedan ”Tbilisikonferensen 1977 […] definierats som ett 
tvärvetenskapligt område men uppfattas trots detta som ett naturvetenskapligt ämnesområde” 
(Axelsson, 1997, sid.45). Detta är något som återfinns än i dag på skolorna. Fortfarande lyfts 
miljöproblemen ut ur sitt sammanhang. Det miljöarbetet som bedrivs är svårt att koppla till ett 
större perspektiv, exempelvis komposterar man utan att veta grunderna till varför man gör det. 
Hansson (2000) ser risken med att om kunskapen blir för fragmentarisk hamnar man i ett 
tyckande istället för en reflekterad eftertanke. Kopplingen mellan teori och praktik blir allt för 
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svag. Vi ser dock att en förändring kan vara förestående inom vissa områden, men det är 
fortfarande en lång väg kvar till ett totalt paradigmskifte i dagens skola.  
  
Ett sätt som en del skolor använder sig av för att få stöd i miljöarbetets komplexa område är 
att arbeta mot organisationer eller myndigheter. Externa förväntningar kan fungera som en 
motor att driva skolans organisation till ett fortsatt miljöarbete (Wickenberg, 1999). 
Miljöarbete mot organisationer på de undersökta skolorna tycks vara en drivande faktor som 
påverkar skolans verksamhet även internt. Det kan t.ex. användas som argument för inköp av 
miljövänliga produkter, eller för att driva igenom olika slags projekt. Det ligger även en viktig 
aspekt i att lärarna vet om att man på skolan har en uttalad miljöpolicy. Hansson (2000) lyfter 
upp vikten av ett holistiskt synsätt och menar att eftersom man betraktar miljö som ett 
komplext område finns det en risk att miljö undervisning blir uppdelat i små delar och det 
holistiska synsättet blir lidande. Arbetet mot organisationer bidrar till att skapa en 
diskussionsarena kring arbetet mot miljöfrågor på skolan och därmed närma sig detta synsätt. 
Sandell (2003) hävdar att samarbetet med dessa organisationer skapar stora möjligheter till 
inspiration för ett kontinuerligt miljöarbete och dess praktiska genomförande. 
 
Arbetet mot nätverket Agenda 21 i skolan som kommunen drev mellan 1999 och 2003 fick 
blandat gensvar ute i skolorna. Hos vissa sågs detta som en otroligt bra resurs medan de på 
andra skolor inte nyttjade nätverket i den utsträckning som var möjlig. För att kunna nyttja de 
resurser som står till buds krävs både kompetens och vilja. Detta kan i sin tur skapa insikt i 
vad man kan nyttja för att utveckla miljöarbetets bas.  
 
Överlag upplevs arbetet mot miljöskola som något mycket positivt, men det finns ändock 
skilda uppfattningar kring hur miljöarbetet skulle se ut om man inte arbetade mot någon 
organisation. Bl.a. rörande omfattningen av verksamhetens utvärdering. På gymnasieskolan 
såg man att arbetet mot miljöskola hade stora förtjänster, men framtiden för projektet var 
oviss. Det finns förslag till en förändring av arbetets former där fokus skulle lyftas från skolan 
som organisation och flyttas till att enbart beröra skolans undervisning. Detta var enligt 
respondenterna mycket beklagansvärt då de ansåg att man inte kan arbeta seriöst mot något 
som man inte följde på skolan.  
 
Föräldrars medverkan i miljöarbetet på skolan kan också vara ett komplement. Som vi 
tidigare nämnt är grundskolan mot de tidigare åren en byskola. Där är föräldrakontakten 
mycket god och det är vanligt att lärare och föräldrar samverkar med varandra till 
miljöarbetes förmån. Även på grundskolans senare år deltar föräldrar relativt frekvent i 
miljöarbetet. Denna skola ligger centralt belägen i en stad vilket betyder att lärarna inte har 
samma inblick i elevernas hemförhållanden. De har löst det på ett sådant sätt att föräldrar på 
frivillig basis får skriva upp sig på en lista och meddela om de har någon kompetens som kan 
vara till gagn för miljöarbetet. På gymnasieskolan finns inte denna spontana koppling mellan 
skola och föräldrar, vilket beror på ett flertal orsaker. För det första är dessa elever nästan 
vuxna och når under gymnasietiden myndig ålder. För det andra är gymnasieskola en 
uppsamlingsskola för kringliggande orter, vilket betyder att många elever har flyttat hemifrån. 
Dessa orsaker bidrar till att föräldrarnas samarbete med skolan inte blir lika enkelt och 
spontant. Wickenberg (1999) lyfter upp denna föräldrasamverkan som en normstödjande 
faktor. Eleverna har ett flertal påverkans arenor, där föräldrar räknas som en av de viktigare 
Vi förstår problematiken med detta arbetssätt på gymnasieskolan, det krävs en djupare 
kompetens hos föräldrarna om de skall vara ett bra bidrag i undervisningen på gymnasiet än i 
grundskolans tidigare år. Vi tror ändå att det är en resurs som skulle kunna nyttjas på ett 
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effektivare sätt. Det finns kanske lärdomar att dra från arbetsformen som grundskolans senare 
år använder sig av.  
På de undersökta skolorna upplever man på grundskolans tidigare år en viss förbättring i 
förkunskaperna, men det saknas den koppling mellan teori och praktik som Hansson (2000) 
diskuterar. Eleverna känner till olika miljövänliga infallsvinklar som sopsortering m.m. men 
kan inte koppla orsak och verkan. Detta kan man dock kanske inte dra allt för stora växlar på, 
då det handlar om relativt små barn. På grundskolans senare år samt gymnasiet upplever man 
dock ingen förändring i elevernas förkunskaper. De senaste åren ligger skillnaden hos elever i 
alla åldersgrupper framför allt i inställningen till miljöundervisning. Respondenterna ser 
tydligt ett minskat intresse för miljöfrågor. Denna inställningsförändring kan bero på ett flertal 
faktorer. Dels rör miljöfrågorna idag större och mer långsiktiga mål än tidigare. 
Miljöproblematiken är inte lika dramatisk som för ett antal år sedan och skapar därför inte lika 
starka känslor. Dels handlar miljöproblematiken idag mer om hur man som individ påverkar 
miljön. Det är inte lika ”roligt” att vara engagerad om man måste förändra sin egen livsstil 
(Sandell, 2003).  
 
I denna utveckling kan man lätt dra paralleller till de undervisningstraditioner som finns inom 
miljöämnet. Den undervisnings tradition som fått fotfäste i skolan de senaste åren har sitt 
fokus på den långsiktiga förändringen för ett hållbart samhälle (jmf Tabell1) (Sandell, 2003).  
De undervisnings traditioner som växt fram i tre steg sedan 60-talet har under den senaste 
tiden nått ännu en brytpunkt. Östman (2003) pekar på de olika traditionerna där den första 
Faktabaserade undervisningstraditionen växt fram under 60- och 70-talet. Den Normerande, 
under 80-talet och undervisning om hållbar utveckling under 90-talet. Den senaste traditionen 
upplever vi har börjat ta ännu ett steg. Från undervisning om till undervisning för hållbar 
utveckling. Denna skillnad är trots ordens likhet mycket stor. I målet för dagens undervisning 
har det återkommit delar av 80-talets normerande syn. Miljöfrågor handlar idag ofta om 
livsstilsfrågor och om hur vi kan påverka eller förändra våra liv för att minska våra ekologiska 
fotavtryck. 
 
Hansson (2000) lyfter Arthur Lucas syn på området där han menar att sättet man närmar sig 
miljöämnet på är en central fråga. Om man närmar sig området hållbarutveckling genom 
utgångspunkterna, undervisning om eller i, tappar man miljöperspektivet och undervisningen 
tenderar att handla om ekologi. Om man istället på skolorna arbetar för en hållbarutveckling 
får ämnet det tvärvetenskapliga angreppssätt som definierades vid Tbilisikonferensen -77. 
Denna holistiska syn ser vi som kärnan till ett av ämnets viktigaste karaktärer. 
Teoribildningen inom området är på intet sätt klar och det skapar stora problem inte bara vid 
miljöämnets definition men även på vilket sätt det appliceras i undervisningen på skolorna.  
 
Wickenberg (1999) hävdar att lärarutbildningen genom sin konserverande utformning mot 
miljöundervisning utgör en normhindrande faktor. Han ser en dualitet i de traditionella 
mönster och utbildningsformerna som både kan vara hindrande för att skapa miljömedvetna 
lärare men också skapar en känd och trygg undervisningssituation. Lärarutbildningens 
konserverande utformning är dock i förändring. I propositionen för den nya lärarutbildningen 
står det att ”Kunskaper om de ekologiska betingelserna för liv på jorden och baskunskaper i 
miljöarbete och bevarande av den biologiska mångfalden skall ingå i all lärarutbildning” 
(Utbildningsdepartementet 2000, s.19). Detta har i lärarutbildningen vid Umeå universitet 
representerats av kurserna samhälle, miljö och natur och lärande för hållbar utveckling. Den 
senare kursen har fram till i dag varit obligatorisk för de som inte läst samhälle, miljö och 
natur. Den har dock enligt Conny Saxin inte fungerat på ett tillfredställande sätt i och med 
tekniska problem vid omläggningen till kursval på webben och skall revideras. År 2006 ska 
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Umeå universitet ha utarbetat en ny form som ska vara i bruk. Det blir dock ett glapp på ett år 
där lärarstudenterna inte kommer att ha någon obligatorisk kurs med perspektiv mot hållbar 
utveckling. Vi tror att denna utveckling med ett uttalat miljöperspektiv i lärarutbildningen kan 
skapa förutsättningar för en bredare kompetens inom hela lärarkåren vilket kan leda till ett 
bättre samarbete mellan lärare på skolan i framtiden gällande arbete mot miljöfrågor.  
 
Fortbildning och kompetensutveckling är något som man på alla skolorna uppskattar, men det 
finns inte någon tid avsatt till just miljöområdet. Det är upp till varje enskild lärare att avgöra 
vilken form av kompetensutveckling som de anser behövs. De har dock på gymnasieskolan 
mottagit föreläsare utifrån för att ge alla lärare en möjlighet att sätta sig in i miljöfrågor. Det 
som lyftes upp som viktigast av respondenterna gällande detta var att det var av största vikt att 
föreläsaren var mycket kompetent inom området. En föreläsare med sämre kompetens kunde 
snarare ge en motsatt effekt än den avsedda. De kunde då skapas ett avståndstagande från 
lärare som inte var intresserade från början. Denna bild av fortbildningen i kommunen 
påminner om resultatet från den nationella utvärderingen om hur det ser ut. Fortbildningens 
omfattning rörande miljöområdet brister i många fall i den. Den är ofta fragmentarisk och 
organisationsmässigt svag. Denna svaghet ligger framför allt i uppföljningen och 
dokumentationen av den fortbildning som bedrivs (Sandell, 2003). 
 
Dessa ovan diskuterade faktorer och dess effekter på möjligheterna för ett givande miljöarbete 
är bara ett axplock av de förhållanden som påverkar verkligheten ute på skolorna. Vi tror dock 
att vi funnit de mest centrala beståndsdelarna och utifrån dessa kan vi se tendenser till ett 
förestående paradigmskifte gällande miljö i skolan. Ledningens betydelse för att bedriva ett 
miljöarbete i dagens skola är av stor vikt, men det fordras också ett stöd från lärarkåren. Det 
krävs en vilja i hela organisationskedjan för att skapa de förutsättningar som erfordras för ett 
konstruktivt arbete. Attityderna har hos lärarna förbättrats under de senaste åren. Detta delvis 
beroende på att miljö mer nu än förut betraktas som en naturlig del i skolans verksamhet. 
Utvecklingen drivs framåt inom ett fåtal områden i taget och det finns många områden som 
behöver förändras från grunden. Det är en långsam process som kommer att ta lång tid, men 
vi ser på framtiden med tillförsikt. Tiderna förändras och vi med dem. 
  
Tillförlitlighet 
 
När vi undersökt förutsättningarna och problematiken på skolorna i den granskade kommunen 
ser vi många likheter, men också stora skillnader. Dessa skillnader kan vi till viss del utläsa ur 
att de undersökta skolorna har stora olikheter vad gäller t.ex. storlek på skolan och skolans 
inriktning. (från grundskolans tidigare år till gymnasiet) Det kan på grund av vårt val av 
undersökta skolor emellanåt vara svårt att dra generella slutsatser. Att de respondenter vi 
kommit i kontakt med enbart varit kvinnor kan vara en faktor som påverkar tillförlitligheten i 
vissa fall genom att det medför att vi tappar det manliga perspektivet. En annan sak som kan 
ha påverkat reliabiliteten är vår syn på förutsättningarna när vi skrev intervjufrågorna. De 
förkunskaper man har inom området påverkar omedvetet hur frågorna ställs och var 
tyngdpunkten läggs. 
 

Fortsatta studier 
 
Under arbetets gång har ett antal frågor väckts En intressant infallsvinkel till vidare forskning 
kunde vara att undersöka skolors respektive elevers syn på begreppet ”hållbar utveckling”. 
Detta genom en longitudinell studie över förändringarna i definitionen av begreppet och vilka 
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effekter detta får i undervisningen på skolorna. En sådan undersökning kunde spegla vilken 
inverkan förändringen har på elevers kunskapsbildning inom miljöområdet. 
 
Intresse och engagemang är också intressanta studieobjekt som vi under arbetets gång kommit 
i kontakt med. Vi har bland annat sett att intresset för miljöfrågor minskat i och med att 
problemen kommit närmare och behandlar livsstilsfrågor och närmiljö. Hur ska man i 
framtiden förändra undervisningen så att livsstilsfrågor blir mer intressanta?  
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Bilaga1 
 
 
Skolplan  
 
”Arbetet med att skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle är en viktig och motiverande 
utgångspunkt för naturvetenskaplig undervisning.” 
 
Agenda 21 
”Det är viktigt att redan i de tidiga skolåren skapa förståelse för att Jorden är allas ansvar. 
Eleverna ska tränas att se globala samband i den naturgeografiska utvecklingen och i 
samhällsutvecklingen. Solidariteten med världens barn ska stärkas.” 
 
http://www.umea.se/pagedownload/Umeå%20Kommun/Barn%20&%20Utbildning/skolplan.
pdf, (2004-12-22). 
 
 
 
Följande styrdokument är hämtade från denna Internetadress 
http://www.skolverket.se/styr/index.shtml, (2004-12-22). 
 
 
Läroplaner 
 
Lpo94 
”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor.” 
 
 
 
Lpf94 
”Miljöperspektiv i undervisningen skall 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 bör belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” 
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Kursplaner för grundskolan 
 
 
Gemensamma mål att sträva mot i biologi, fysik och kemi 
 
”Skolan skall i sin undervisning för de naturorienterade ämnena sträva efter att eleven: 
 
Tbeträffande kunskapens användning T 

• utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande,  
 
Tbeträffande den naturvetenskapliga verksamhetenT 

• utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar 
naturen,” 

 
 
Samhällskunskap  
 
”Mål att sträva mot: 

• tillgodogör sig kunskaper för att kunna agera i lokala och globala frågor som är viktiga 
för ett hållbart samhälle,” 

 
 
Idrott  
 
”Ämnets karaktär och uppbyggnad: 
 
Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att 
vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna 
upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, 
natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att 
skydda och vårda natur och miljö.” 
 
 
Slöjd 
 
”Ämnets karaktär och uppbyggnad 
 
Kännetecknande för ämnet slöjd är elevernas delaktighet i en produktionsprocess från idé till 
färdig produkt. Detta helhetsperspektiv skapar förståelse för en produktionskedja ur många 
aspekter, där val av material och olika berednings- och behandlingsmetoder gör att även 
frågor om resursanvändning och miljö kommer in i ett naturligt sammanhang.”  
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Kursplaner för gymnasieskolan 
 
Biologi 
 
Ämnets syfte 

• ”Utbildningen syftar [...] till att ge sådana kunskaper som stimulerar till ett aktivt 
deltagande i samhällsdebatten utifrån ett biologiskt perspektiv. Däri ingår att fördjupa 
kunskapen om de evolutionära processer som ligger till grund för organismernas 
mångfald och släktskap liksom kunskapen om vad som krävs för en ekologisk hållbar 
utveckling.” 

Mål att sträva mot 

”Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven: 

• ”Utvecklar sin förmåga att utifrån ett biologiskt perspektiv kunna analysera, värdera 
och ta ställning i frågor som rör både samhälle och individ.” 

Kemi 

Ämnets syfte 

• ”Utbildningen syftar [...] till att ge sådana kemikunskaper som behövs för att individen 
från en naturvetenskaplig utgångspunkt skall kunna delta i samhällsdebatten, ta 
ställning i miljöfrågor och bidra till ett hållbart samhälle” 

Naturkunskap 

• ”Ämnets syfte är [...] att ge naturvetenskapliga kunskaper för att kunna ta ställning i 
frågor som är viktiga för individ och samhälle som t.ex. genteknik, hållbar utveckling 
och energifrågor.” 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i naturkunskap sträva efter att eleven 

• ”utvecklar sina kunskaper om människan som en del av naturen och det ekologiska 
sammanhanget samt om kretsloppstänkandets roll för att minska samhällets 
miljöbelastning” 
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Samhällskunskap 
 
Mål att sträva mot 
 
Skolan skall i sin undervisning i ämnet samhällskunskap sträva efter att eleven 

 
• ”utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala och 

globala frågor som är av betydelse för ett ekologiskt hållbart samhälle” 
 

• ”utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att 
kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället” 

Historia 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

• ”Historia rymmer olika slags historia såsom politisk historia, idéhistoria, 
kulturhistoria, miljöhistoria, mentalitetshistoria, socialhistoria och ekonomisk historia” 

Idrott 

Ämnets syfte 

• ”Ämnet syftar […] till att eleverna skall bli hälso- och miljömedvetna och få 
förutsättningar att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och i samhälle” 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven  

• ”fördjupar sina kunskaper om och i idrott och friluftsliv samt lär sig att ta ansvar för 
och utnyttja naturen för rekreation och friluftsliv” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga1 
 
 
FN:s deklaration och rekommendationer om undervisning i miljöfrågor 
 
Redan vid FN:s miljökonferens i Stockholm 1972 beslöts att ta fram en deklaration på 
miljöområdet. Konferensen deklarerade: ”att försvara och förbättra miljön för nuvarande och 
framtida generationer har blivit en bjudande uppgift för mänskligheten”.  
 
1977 anordnade UNESCO:s internationella miljöundervisningsprogram en internationell 
konferens på ministernivå om miljöundervisning. Konferensen hölls i Tblisi i Georgien. Den 
resulterade i en deklaration och ett fyrtiotal rekommendationer. Tblisikonferensens 
deklaration och rekommendationer har varit vägledande för kommande utredningar, 
läroplansgrupper och utbildningsanordnare. Enligt deklarationen ska miljöundervisningen 
vara en livslång utbildning och ingå i alla ämnen i skolan. Eleverna ska ges möjlighet till en 
tvärvetenskaplig behandling av miljöfrågorna.  
 
Riokonferensen FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992, den s.k. Riokonferensen, kan ses 
som ytterligare en milstolpe i FN:s arbete med miljö- och utvecklingsfrågor. Riomötet 
behandlade frågor av stor betydelse för mänsklighetens fortlevnad, t.ex. befolkningstillväxten, 
fattigdom och miljöförstörelse, globala miljö- och utvecklingsfrågor. 
 
Viktiga resultat av konferensen är Riodeklarationen, en principdeklaration om samverkan 
mellan människor, nationer och om ansvar för miljöns beskydd, och Agenda 21, ett 
handlingsprogram för världens nationer för arbetet med miljöfrågorna. Handlingsprogrammet 
är långsiktigt och sträcker sig in i det 21:a århundradet. Båda dokumenten antogs av samtliga 
närvarande regeringsdelegater från 181 nationer, däribland Sverige. 
 
I Agenda 21 kapitel 36, ges utbildningen en framträdande roll. Där påpekas att länderna bör 
genomföra en utförlig översyn av läroplaner för att säkerställa en multidisciplinär 
uppläggning som omfattar miljö- och utvecklingsfrågor. Utbildningsmyndigheter 
rekommenderas att med lämpligt bistånd från folkrörelser medverka till utbildningsprogram 
för alla lärare och utbildningsplanerare. Skolor bör engagera eleverna i studier om en god 
miljö. Undervisningen bör baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga information, såsom 
naturvetenskaplig, beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig, och ta hänsyn till estetiska 
och etiska dimensioner. Program för yrkesutbildning bör främja ett större medvetande om 
miljö- och utvecklingsproblemen. 
  
FN:s generalförsamling har godkänt Riokonferensens beslut utan reservationer. En 
miljökommission inom FN har bildats, ”miljöns säkerhetsråd”, som ska bevaka att 
medlemsländerna lever upp till Agenda 21 och övervaka genomförandet. Senast 1996 bör de 
lokala myndigheterna i varje land ha tagit fram en lokal Agenda. 
 
Lärare har en nyckelroll när det gäller information om Agenda 21 och utvecklande av en 
miljömedveten ungdom. I Riodeklarationen står följande: ”Ungdomars skaparkraft, idealism 
och mod världen över ska mobiliseras och skapa ett globalt kamratskap i syfte att uppnå en 
hållbar utveckling och säkra en bättre framtid för alla.” 
 
http://www.skolverket.se/styr/internat/miljo.shtml, (2004-12-22). 
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Bilaga2 
 
 
Umeå 2004-11-17 
 
 
Intervjufrågor 
 
Vi håller på att göra en studie om hur miljöundervisningen har förändrats över tiden. Eftersom 
agenda 21 i skolan bildade ett nätverk -99 tycker vi att det är naturligt att påbörja studien då 
och därefter blicka framåt. När ni läser frågorna tänk er då om det har skett någon förändring 
och i så fall hur. 
 
 

1. Bedrivs det något miljöarbete i skolan? I så fall hur och hur har det förändrats över 
tiden 99-04? 

 
2. Vilka ramfaktorer anser du är de viktigaste ingredienser för att bedriva ett miljöarbete 

och har de förändrats? 
 

3. Vet du hur era lokala styrdokument ser ut med avseende på miljömål? I så fall hur har 
de förändrats med tiden och tycker du att de bör förändras? 

 
4. Tror du kunskaperna bland personalen på skolan är tillräckliga för att lägga ett 

miljöperspektiv på undervisningen? Har de förändrats (ex: kompetensutveckling)? 
 

5. 1997 utarbetades en skolpärm för miljöfrågor. Använder ni den och i så fall hur? 
 

6. Detta arbete kan kräva tid och pengar. Hur ser du på resursfördelningen? 
 

7. Arbetar ni mot någon miljöorganisation? Om ja; 
- Varför valde ni just denna? 
- Vilka för- och nackdelar ser ni med detta arbete? 

 
8. Finns det några faktorer som du ser är bromsande/hindrande för att bedriva 

miljöarbete på denna skola? 
 

9. Vilka faktorer ser du som gynnande för att bedriva miljöarbete? 
 

10. Vore det önskvärt att miljö stod som ett eget ämne och vad finns det för risker eller 
fördelar med det i så fall?  

 
11. Tycker du att elevernas inställning och kunskap har förändrats med åren? 
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