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Abstract 

Environmental issues are highly topical today and most people are more or less concerned. It 

is important to start with environmental work and environmental studies in early ages, already 

in school. The purpose of this essay is to examine what a school can do for the environment 

and to see how a school can work with these issues. Furthermore, what is passed on to the 

pupils and how involved are they in the work for a sustainable future?  

 

The study was conducted by the means of qualitative interviews with four teachers and the 

head of environmental questions at the school.  

 

The school is new since fall 2006 and they have just started with the environmental work, 

says the ones I interviewed. But they all think it will be better in the near future. At this school 

both adults and children are very interested and involved in the environmental work. The 

school has several recourses to facilitate the practical environmental work, both children 

and adults are fully engaged. The recycling process is well developed at the school, they 

rather recycle than consume. The higher grade students have more classes about global 

environmental issues while the lower grades do concentrate on the nearby environment, on a 

level that fits the children. The lower grades at this school are more involved in the work for 

the environment than the higher grades.  

 

At the school there is a good will to develop the environmental work and they have a great 

potential to do so. 
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Sammanfattning 

Miljöfrågor är högst aktuellt och det är något som berör oss alla. Det är viktigt att vara 

medveten och delaktig redan i tidig ålder för att göra arbetet för ett hållbart samhälle 

vardagligt och det är därför viktigt att börja med miljöarbete och miljöundervisning redan i 

skolan. Syftet med arbetet är att få kunskap om vad en skola kan göra för miljön, hur en 

skolas miljöarbete ser ut, vad förmedlas till barnen och hur medvetna och delaktiga är de i 

skolans miljöarbete.  

 

Undersökningen gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger och skolans 

miljöansvarig.  

 

Skolan är ny sedan hösten 2006 och har därför inte mer än kommit igång med sitt miljöarbete 

påstår de intervjuade, men alla är överens om att det kommer att se bättre ut framöver. På 

skolan är både vuxna och barn intresserade och engagerade i miljöarbetet. Skolan är utrustad 

med flera verktyg för praktiskt miljöarbete och dessa används både av personal och elever. 

Källsortering är ett väl fungerande system på skolan och de återanvänder istället för att 

förbruka. I undervisningen på högstadiet pratar man mer om den globala miljön än i de lägre 

stadierna. I de lägre stadierna arbetar de med miljö på barnens nivå, de pratar om och arbetar 

med sådant som barnen kan relatera till och som barnen kan vara med och påverka. De lägre 

stadierna är över lag mer engagerade i miljöarbetet jämförelsevis med högstadiet.  

 

På skolan finns en vilja att förbättra miljöarbetet och det finns en stor potential för att 

genomföra detta. 

 

Nyckelord: grundskola, miljömål, miljöarbete, undervisning  
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Inledning 

Miljöfrågor är något som det hörs och syns mycket om i samhället. Det talas om 

miljöproblem på tv, det skrivs om det i tidningar och vi samhällsmedborgare får ett allt större 

ansvar gällande vad vi ska göra för miljön. Det blir allt varmare på jorden, ozonlagret tunnas 

ut, glaciärer smälter, växter, djur och människor hotas. Det larmas om hur människans 

koldioxidutsläpp påverkar miljön så att lågländer snart ligger under vatten och många arters 

miljöer rubbas så pass att de inte kan leva kvar. Vissa har inget emot ett varmare klimat men 

jorden, vårt enda jordklot, klarar inte av en sådan stor förändring som det förväntas bli. Det är 

sannolikt att vi inom en snar framtid tydligt kan märka av de klimatförändringar på jorden 

som människans handlingar bidrar till.  

 

Jag valde att skriva om ämnet miljö eftersom det är viktigt att vi värnar om den och tar hand 

om den. För att samhället ska fungera måste även miljön göra det. Miljön är något som berör 

oss alla och som därför alla bör vara rädda om och ta hänsyn till. Det är viktigt att redan i 

skolan beröra ämnet och jag vill därför med mitt arbete ta reda på hur en skola kan jobba för 

miljön, men även hur miljötänkandet förmedlas vidare till barnen. Om barnen redan i skolan 

är delaktiga och medvetna om vad som händer och vad som bör göras kan även de delta i 

utvecklingen mot ett hållbart samhälle.  

Bakgrund 

Om skolans värdegrund och uppdrag står det i LPO94 (Lärarförbundet, 2001) att alla som 

verkar inom skolan ska främja respekten för varje människas värde och för den gemensamma 

miljön vi lever i. Skolan ska tillsammans med hemmen främja elevernas utveckling till att bli 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. När eleverna har ett miljöperspektiv 

kan de ta ansvar för den miljö de själva kan påverka, men de får också ett förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor. Skolan ska förmedla att vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för en hållbar utveckling. 

 

Om mål och riktlinjer står det i LPO94 (Lärarförbundet, 2001) att skolan ska sträva mot att 

varje elev handlar med sunt förnuft och respekterar både närmiljö och miljö i ett vidare 

perspektiv. Det är skolans ansvar att eleverna efter grundskolan: 

 

”känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 

sammanhang” (Lärarförbundet, 2001, sid. 15) 
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”har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den 

egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön” (Lärarförbundet, 2001, sid. 15) 

 

2020 ska miljöpåverkan vara så pass låg att det leder till en hållbar utveckling. De stora 

miljöproblemen ska vara lösta, vilket är viktigt för miljön men även för människors hälsa. 

Sverige har sedan 1999 15 miljökvalitetsmål, 2005 blev de 16. Målen har syftet att: 

 

~ främja människors hälsa 

~ värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 

~ ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 

~ bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 

~ trygga en god hushållning med naturresurserna 

(Länsstyrelsen Värmland, 2006a) 

 

”Ett Värmland utan miljöproblem” är det som länsstyrelsen och andra aktörer i processen 

strävar mot. 2005 blev Värmlands miljömål fastställda av länsstyrelsens styrelse. De utgår 

från Sveriges mål och har under varje mål flera delmål uppsatta. (Länsstyrelsen Värmland, 

2006b)  

 

För att kunna organisera upp miljöarbetet på bästa sätt i Karlstad kommun har man tagit fram 

Miljöstegen (Karlstads kommun, 2006a). Med hjälp av Miljöstegen tar man ett steg i taget 

mot en hållbar utveckling i samhället. Det var 2001 som kommunstyrelsen bestämde att alla 

nämnder i kommunen skulle göra en Miljöstege. De skulle utifrån Agenda 21samordningen 

sätta upp fyra områden med flera delmål i varje område. Ett delmål är ett steg på stegen, när 

man uppnått ett steg ska man uppnå nästa och så vidare (Karlstads kommun, 2006a). Barn- 

och ungdomsförvaltningens Miljöstege har lärare och skolledare tillsammans med 

kommunens Agenda 21samordnare arbetet ihop. De fyra uppsatta områden är: en hållbar 

framtid, fysisk miljö, hälsa, källsortering och återanvändning. Utifrån dessa ska var 

skolområde för sig arbeta fram de delmål som passar just dem (Karlstads kommun, 2006b). 

 

”… det är ju vi själva, vi människor, som handlar och bryter mot naturlagarna. Vi kör bil drivna 

med fossila bränslen, vi eldar hus och hem med kol och olja, vi tillverkar produkter och varor 

som inte är långsiktigt hållbara, vi köper och konsumerar alltmer massvaror från fjärran länder 

inslagna med otaliga förpackningar, vi smutsar ner vårt rena dricksvatten och vår mark som 

blir… och så vidare.” (Skolverket, 2002, s. 18) 
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Det är ett problem att de miljöproblem som finns, och som vi ställer till med, inte känner av 

några gränser. Det är först många år senare och kanske på en annan plats som biverkningarna 

märks av. Även om vi inte märker miljöproblemet för stunden finns de kvar, ingen materia 

som finns på jorden försvinner utan den omvandlas och förflyttas med hjälp av bland annat 

vind och vatten (Skolverket, 2002). 

  

Thofelt (2004) beskriver människan som biosfärens hotbild. Människan är den enda art i 

biosfären som i förväg kan räkna ut vad som kommer att hända, den kan spekulera och 

beräkna. I och med den mycket snabba befolkningsökningen på jorden används allt mer av 

biosfärens tillgångar.  Människan verkar numera tro att biosfären kan producera i oändlighet. 

Odlade arter i världen ökar mer och mer, samtidigt som de vilda blir allt färre. De odlade 

arterna klarar miljöförändring sämre än de vilda arterna och därför kan miljöförändring nu 

innebära stora ekologiska risker. Många arters, även människans, existens hotas och det är en 

följd av människans handlingar.  

 

”Människans ingrepp trasar sönder det sedan miljontals år förfinade samspelet mellan 

organismerna och livsrummen.” (Thofelt, 2004, s. 59) 

 

”Biosfären och människan kan fortfarande ha en framtid om människan besinnar sig och inser 

att hon är en del av biosfären och inte dess herre.” (Thofelt, 2004, baksidan) 

 

Människor måste vara kunniga inom ekologi och behöver känna ansvar för naturen, för att 

biosfären i framtiden ska vara hanterbar. Enda vägen till förbättring är att människan fortsätter 

samverkan med biosfären och för att det ska ske är det nödvändigt med undervisning, 

fortsätter Thofelt (2004) 

 

Om ozonskiktet tunnas ut för mycket påverkar det jorden negativt, framför allt arterna som 

lever på jorden. Det är inte bra för växternas fotosyntes och det är inte bra för oss människor. 

Det är inte endast hudcancer som vi hotas av utan även brännskador på hud och ögonskador, 

Andersson (2001). Andersson skriver också om växthuseffekten och att det är de växthusgaser 

som människors olika aktiviteter framkallar som förstärker den naturliga växthuseffekten och 

gör det varmare på vår jord. Utan den naturliga växthuseffekten skulle medeltemperaturen på 

jorden vara -18°C, men nu (2001) är den behagliga 15°C. Med ökade utsläpp på jorden kan 

temperaturen stiga ytterligare vilket kan få dramatiska följder. Skolverket (2002) skriver om 

hur vi alla påverkas av miljöfrågor. Men även om alla påverkas betyder det inte att vi 
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påverkas på samma sätt. Global uppvärmning, alltså ökad växthuseffekt, är ett sådant 

exempel. Enligt Andersson (2001) kan det innebära torka på stora jordbruksområden men 

också väldiga översvämningar på platser där det bor många människor. Andersson ser det 

som en självklarhet att undervisa om det här i skolan eftersom det är av allas intresse både 

enskilt, politiskt och internationellt. När man undervisar om det i skolan gör det skolan 

meningsfull i takt med tiden, menar han. 

 

Andersson (2001) skriver även om energi som ett viktigt begrepp att ta upp i undervisningen. 

Vi utvinner mycket energi genom förbränning av fossila bränslen, vilket leder till utsläpp av 

mycket koldioxid som i sin tur kan leda till klimatförändring. De är skäl nog att vi bör minska 

på vår energianvändning, menar han. Vi kan skära ner på vår energianvändning på många 

olika sätt och här kan skolans undervisning göra oss medvetna i tidig ålder. Andersson har 

skrivit ner några av alla exempel som finns på hur man kan spara energin och alltså vad 

skolan kan förmedla till sina elever. Det kan handla om att duscha kortare tid, man blir lika 

ren för det. Det behövs inte mycket vatten i en kastrull för att koka ett ägg, kylskåpsdörren 

behöver inte stå öppen medan man brer smörgåsen etcetera. Vidare kan vi tänka på vad vi äter 

och vad det vi äter har för ursprung. Det kan handla om långa transporter eller odling med 

konstgödsel och bekämpningsmedel. I vissa fall går det åt mer energi att få en produkt till 

matbordet än vad den ger energi till kroppen, menar Andersson (2001). 

 

Helldén (1994) menar att barn redan i skolan behöver lära sig om planetens ekologiska 

processer för att senare kunna ta ställning i frågor som påverkar deras livsmiljö. Biosfären 

behöver skyddas och därför bör vi jobba för att behålla genetisk mångfald, vi bör bevara de 

arter och ekosystem som finns. Vi måste värna om de ekologiska processerna, menar han. 

Barn lär sig tidigt om ekologiska processer genom deras vardagserfarenheter och därför bör 

undervisningen kopplas till deras vardag för att kunskapsutvecklingen ska ge ett gott resultat 

förklarar Helldén. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2004) skriver att människor ska samverka för att nå en 

hållbar utveckling i samhället. De val man gör i livet ska kunna förbättra livet för människor i 

vårt land men även för människor i andra länder. Barn och vuxna ska kunna ta ställning i 

frågor som rör förhållandet mellan människor men också mellan människan och naturen. 

Enligt Lindgren (1999) måste det finnas harmoni mellan människor men också mellan 

människor och naturen för att nå ett hållbart samhälle. Myndigheten för skolutveckling (2004) 



  

 - 5 - 

menar att utbildning är en viktig del för både vuxna och barn. Det finns intresse i skolorna att 

utvecklas mot ett hållbart samhälle, vilket betyder att det finns stor potential i skolorna att 

jobba vidare för att utveckla miljöarbetet.  

 

Lindgren (1999) anser att vi bör lyfta fram barnen mer i miljöarbetet. De är utsatta men har 

också mycket att ge, de är kreativa och måste bli delaktiga i sin framtid. Skolan har en viktig 

roll, det är där som barns intresse för miljö kan väckas och utvecklas. Det är i barnens 

närmiljö som de kan vara delaktiga, både med tyckande och i handling. En miljö där barnen är 

aktiva och där barnen mår bra gör att de vill mer och bryr sig om miljön. Lindgren tycker att 

barn ska vara med i planer om och i skötseln av miljön. Vidare skriver han att barnens 

engagemang är en nödvändighet för en hållbar utveckling. Miljöutbildning är viktigt på alla 

nivåer, från de lägsta åldrarna till de vuxna, i skolan och på fritidsaktiviteter. 

  

”Miljöutbildning ger kunskap, insikt och engagemang, som leder till ansvar och åtgärder.” 

(Lindgren, 1999, s. 158) 

 

Axelsson (1997) påpekar att miljöstudier inte bara syftar till naturstudier utan också hur 

människan påverkar naturen. Man kan istället dela upp undervisningen i biologi, som ett ämne 

där man studerar naturen, och i miljöundervisning, där vi mestadels studerar människans 

påverkan av naturen. Det är viktigt, anser hon, att i miljöstudier få med vår påverkan i naturen 

och inte bara studera den. Hon anser att barnen automatiskt och av en reflex ska handla 

miljövänlig. Men hon menar att det kan vara svårt att veta, av det man lär barnen, vad som är 

bra och vad som kan istället uppfattas som tjatigt. Det senare kan skapa irritation, vilket kan 

leda till lust hos barnen att trotsa och protestera. 

 

För att alla ska kunna leva i en framtid som är hållbar måste vi utrusta samhällets barn med 

rätt kunskap, rätt attityd och de rätta värderingarna gällande den miljö vi lever i (Davis 1998). 

Genom deras kunskaper kan de vara med och förändra samhället till ett mer hälsosamt, 

rättvist och hållbart sådant. Givetvis utgör utbildning en stor del i detta. Men förutom lärare 

behöver barnen föräldrar och andra vuxna i samhället för att utvecklas till individer som sedan 

kan ta egna beslut i frågor som rör nutid men också framtiden. Davis (1998) påpekar 

upprepade gånger hur viktig miljöundervisning är och att man bör börja med det i tidig ålder, 

redan då barnen är små. Barnen behöver tycka om naturen för att ta hand om den. Barnen ska 

utvecklas till att kunna leta upp problemen och utifrån det komma underfund med olika 
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lösningar. Inte bara barnen, förstås, utan alla samhällsmedborgare bör bli mer aktiva i 

miljöarbeten och på så sätt skapa en bra och trygg värld att leva i. 

 

”If you are thinking a year ahead, plant a seed. If you are thinking a decade ahead, plant a tree. If 

you are thinking a century ahead, educate the people (Davis, 1998, sid. 118).” 

 

Davis skriver vidare att barn måste ha kunskap om hur viktiga våra kretslopp är, som vattnets 

och hur viktigt det är med rent vatten för att människan ska överleva. De ska också inse vikten 

av återvinningens betydelse och ha förståelse om hur växter gror, växer och lever. Barnen lär 

sig genom att bl. a. arbeta i trädgård och kompostera. Vikten av att spara på resurser istället 

för att bara konsumera lyfts i artikeln av Davis. 

Syfte  

Syftet med arbetet är att få kunskap om vad en skola kan göra för miljön, hur en skolas 

miljöarbete ser ut, vad förmedlas till barnen och hur medvetna och delaktiga är de i skolans 

miljöarbete.  

Frågeställning  

~ hur ser skolans miljöarbete ut? 

~ hur ser skolans miljöundervisning ut? 

~ vad anser pedagogerna om elevernas medvetenhet, delaktighet och intresse i miljöarbetet? 
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Metod 

Urval 

Jag valde att intervjua miljöansvarig och pedagoger från fyra olika årskurser, alla verksamma 

på en och samma skola i Karlstads kommun. Eftersom det är en F-9 skola (från förskoleklass 

upp till årskurs nio) valde jag att intervjua en pedagog i förskoleklass, en på lågstadiet, en på 

mellanstadiet och en på högstadiet. Mellanstadiepedagogen är densamma som skolans 

miljöansvarig. Jag började med att ta kontakt med miljöansvarig, det var hon som jag hade 

kontakt med under min undersökningsperiod och det var hon som gav förslag på vilka jag 

kunde intervjua, då efter jag valt i vilket stadie pedagogerna skulle vara verksamma. Det var 

miljöansvarig på skolan som tog kontakt med de övriga och presenterade mig för dem. Vid 

det mötet förklarade jag vem jag var och vilket mitt syfte med undersökningen var. 

Datainsamling 

För att få svar på mina frågeställningar och för att sätta mig in i hur skolan arbetar med miljö 

har jag gjort kvalitativa intervjuer. Denna typ av intervjuer ger omfattande och innehållsrika 

svar (Trost 2005). Jag valde att utgå från frågor (se bilaga 1) som utifrån den intervjuades svar 

ledde vidare till följdfrågor. Det är frågor som här ledde till att den intervjuade berättade 

mycket och var den som pratade mest under intervjun. 

Procedur 

Jag blev välkomnad till skolan, där jag och miljöansvarig satt oss ner för att prata. Till en 

början satt vi i en stökig lokal men bara för att bekanta oss och gå igenom upplägget för 

arbetet. Därefter gick vi till en mer ostörd plats där jag även kunde spela in samtalet med 

bandspelare. Miljöansvarig är även klassföreståndare i en årskurs 4, där jag fick vara med 

under en lektion. Under den tiden diskuterades miljö i allra högsta grad. Jag, lärare och elever 

var alla delaktiga och även därifrån kunde jag plocka materiel till arbetet. Därefter följde 

ytterligare tre intervjuer med de övriga pedagogerna. Det var alla enskilda intervjuer. Det var 

endast en intervju som var helt ostörd, i de övriga kom det in vuxna eller barn för att fråga om 

något en eller flera gånger. Det var dock inte något störningsmoment utan intervjuerna kunde 

fortskrida. Det var endast en intervju som inte bandades, på grund av att den intervjuade inte 

ville bli inspelad.  
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Metoddiskussion 

Kvalitativa undersökningar kan leda till misstänksamhet gällande trovärdigheten, eftersom de 

bygger på ett förhållandevis litet urval (Trost 2005). En av intervjuerna var genomförd under 

tidspress, vilket kan ha inneburit att materialet blev mindre än väntat. Den intervju som inte 

bandades gjorde jag anteckningar till. Jag skrev ner det mesta av vad som sades, men det är 

inte säkert att allt kom med. Det blev lite tysta stunder som gjorde att den intervjuade kunde 

tänka vidare och reflektera, vilket var bra. En nackdel med att bara ta anteckningar är att det 

är lätt att missa något. Det är bättre med en inspelad intervju som man i efterhand har 

möjlighet att lyssna på vad som sades under intervjun igen. Trost (2005) menar att det finns 

många fördelar med att banda en intervju, men han nämner även några nackdelar, bl. a. tar det 

tid att bearbeta, det är svårt att leta upp detaljer och eventuella miner och gester går inte att 

återse på en bandinspelning utan bild. Intervjun med högstadiepedagogen blev inte så direkt 

om hans undervisning utan mer allmänt om hur det är på högstadiet. Svaren visade inte heller 

exakt vad de gör och pratar om utan gav en mer övergripande bild. Pedagogerna i de lägre 

årskurserna kom med fler exempel och förklarade vad just dom gjorde och pratade om sina 

elever. Men de har ju sina elever nästan hela dagarna, jämfört med en högstadiepedagog som 

byter elever från en grupp till en annan. Att jag inte har någon tidigare erfarenhet av 

kvalitativa intervjuer kan också ha inverkan på resultatet.  



  

 - 9 - 

Resultat 

Skolans miljöarbete 

Miljöansvarig på skolan är anställd som lärare men jobbar utöver lärarrollen som drivande i 

miljöfrågor. Hon är Agenda 21 ombud i skolområdet och träffar därför andra Agenda 

21ombud från de andra skolområdena i Karlstad en till två gånger per läsår. Miljöansvarig var 

i full fart med massor av saker under min undersökningsperiod, bland annat åker hon runt på 

skolor i Karlstad. Där ska hon se hur skolorna ligger till, vad de har gjort men också se till att 

de kommer vidare med arbetet mot en hållbar utveckling. Hon är ute för att inspirera de 17 

skolområdena flera gånger på varje område. De miljöstegar och miljömål som skolorna har är 

också sådant som ses över när hon är där. På den här skolan finns en miljögrupp, det är 

personal från de olika årskurserna som hittills träffats två gånger tidigt på hösten för att 

diskutera praktiska lösningar angående till exempel papperskorgar, kärl för papper och 

kompostering. Det måste bestämmas praktiska saker, som vart kärlen ska placeras och hur 

många det ska finnas etcetera. Tyvärr har det inte kommit igång ordentligt anser 

miljöansvarig och hoppas att det snart blir fler möten.  

 

Skolans arbete med att uppnå en hållbar utveckling är under process. Skolan är väldigt ny och 

var klar i augusti 2006. Det är flera skolor som slagits ihop och det har blivit en F-9 skola. 

Den gamla skolan som låg där innan var en mycket aktiv skola i miljöfrågor men också 

mycket mindre och endast upp till år 6. Miljöansvarig på den nya skolan arbetade även på den 

gamla skolan, liksom nu både som lärare och miljöansvarig. På den gamla skolan hade de 

kommit långt med planering och var i fullt arbete mot en hållbar utveckling, de hade ett väl 

utvecklat miljöarbete igång. Miljöansvarig inleder med att förklara att vi har ett jordklot att 

leva på men vi lever som om vi hade fem. Med de orden menar hon att det är viktigt att vi 

ändrar våra levnadsvanor och börjar tänka på och värna om det klot vi har. På den nya skolan 

jobbar man nu med att uppnå samma miljöarbete som fanns på den gamla skolan. Men med 

flera inblandade från många olika håll och i och med att allt är nytt just nu har det bara 

kommit igång, förklarar de intervjuade. Det finns många på skolan som är intresserade och 

engagerade medan några få inte är lika entusiastiska. Det ska vara tydliga direktiv om hur det 

aktiva miljöarbetet ska se ut men det får inte pressas fram för fort, menar miljöansvarig. Alla 

skolor har en miljöstege att följa. Skolan har satt upp 28 miljömål inom de fyra områden som 

barn- och ungdomsförvaltningen utsett, se nedan. Skolans miljöstege finns med som bilaga 2. 
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~ en hållbar framtid.  

~ fysisk miljö. 

~ hälsa.  

~ källsortering och återanvändning.  

 

De 28 miljömålen ska ständigt återkommande ses över. Skolan gör då utvärdering för att se 

hur långt de kommit och hur långt de har kvar för att uppnå målen. Skolan arbetar mot målen 

bland annat genom att ha källsortering, miljöstation i ett hus på gården, en kompost i utkanten 

av skolgården, ett hönshus och ett växthus på skolgården (för bilder se bilaga 3). Utanför 

växthuset finns också ett planteringsområde. Hönshuset, växthuset och planteringsområdet 

kommer igång först till våren 2007. Arbetet med kompost och miljöstationen fungerar redan 

nu mycket bra. Källsortering och miljöstation tillsammans med eventuella studiebesök ger 

barnen förståelse för varför man ska källsortera. Det är lättare att källsortera riktigt om man 

förstår syftet med det. Komposten likaså, de ser vad som händer med det som komposteras 

vilket gör det lättare att förstå varför man gör det. Miljöansvarig berättar att förpackningar 

måste sköljas ur innan de slängs, till exempel det som handlas i kafeterian. Skolan satsar på 

återvinning och använder inte engångsartiklar. Ibland får personalen göra djupdykningar i 

soporna för att kontrollera vad som slängs, men det får man ta, menar miljöansvarig på 

skolan. Hon har själv gjort det flera gånger. På skolan jobbar många aktivt för att utvecklas 

och göra mer. Barnen på skolan är väl medvetna om vad som gäller på skolan, med 

exempelvis källsorteringen, och blir därmed duktiga på det. 

 

Skolan har under hösten 2006 en insamling av kapsyler och värmeljusskal och har gjort det 

till en sport. Med skolans initiativ ska de nu utmana andra skolor i kommunen. Den skolan 

som tar hem vinsten i år får anordna en tävling nästa år som även den ska gynna miljön. 

Tävlingen i år som går ut på att samla så mycket kapsyler och värmeljusskal som möjligt 

leder till att dessa samlas och slängs på rätt ställe. Istället för att de kanske slängs i fel kärl 

hemma tar skolan hand om dem och bidrar på det viset med en källsortering som gynnar 

miljön.  

 

Hos ”Håll Sverige Rent” kan skolor ansöka om Grön Flagg, vilket den här skolan har gjort 

och jobbar för. Inom Grön Flagg finns olika teman att välja bland, som vatten, skogen, energi, 

källsortering och livsstil och hälsa. För att få Grön Flagg på skolan väljer man ett av de teman 

som finns och inom det temat ska fem miljömål sättas upp. När skolan uppnått dessa fem mål 



  

 - 11 - 

inom ett tema får skolan en grön flagga att hissa på skolan. Skolan som jag varit på har ännu 

inte hunnit få någon i och med att den är ny, men alla intervjuade menar att de har en grön 

flagga på skolan inom snar framtid. 

 

Rådrummet är en mycket bra resurs som Karlstads kommun erbjuder, menar de intervjuade. 

Personal från Rådrummet besöker skolor för att utbilda lärare men även barn inom vissa 

områden. De som jag intervjuade hade fått utbildning på skolan. De har fått information om 

hur man kör bil på ett mer miljövänligt sätt och hur man spar energi på enkla sätt, allt för att 

gynna miljön. Både lärare och barn på skolan har fått höra om kravmärkta produkter, att man 

kan välja råvaror och produkter som har odlats eller tillverkats på ett miljövänligt sätt när man 

handlar. En pedagog berättar att de använder sig av kravmärkta råvaror när de bakar med 

barnen, hon menar att de på så vis kan så ett frö hos barnen, då de nyfiket ser ett annat paket 

på skolan jämfört med hur det paketet ser ut hemma, vilket kanske förmedlas hem till 

föräldrarna. På skolan har elever och lärare också fått ta med sopor för att sedan föreläsas av 

Rådrummets experter i hur man ska sortera dessa. Miljöansvarig rekommenderade ett besök 

på Rådrummet. 

 

Som det ser ut nu är miljöarbetet inte prioritet på skolan, uttrycker alla intervjuade. Det måste 

komma igång bättre. När allt nytt lagt sig, kanske till våren, kommer det se bättre ut tror dom 

alla. Miljöansvarig anser också att skolchefen bör uppmana rektorerna att de måste jobba för 

en hållbar utveckling eftersom det inte händer mycket annars.  

Miljöundervisningen på skolan 

De intervjuade berättar om ett mer aktivt miljöarbete i de lägre åldrarna på skolan, F-5, 

jämfört med de äldre, 6-9. Högstadiepedagogen håller med och förklarar det genom att det är 

lättare i de lägre årskurserna att göra spontana saker, som att gå ut i naturen, åka på 

studiebesök etcetera. Han menar att klass F-5 har en och samma lärare i de olika ämnena och 

att det därför är lättare att göra spontana inslag i undervisningen. Pedagogen från lågstadiet 

påpekar, gällande miljöarbetet på högstadiet, att det måste komma krav från rektor så de kan 

komma igång bättre. 

 

Skolans miljömål enligt miljöstegen återspeglas delvis i undervisningen, se figur 1 nedan. 
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Figur 1. Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun har satt upp fyra miljöområden som skolorna 

utgår ifrån när de sätter upp sina miljömål på miljöstegen. De fyra miljöområdena representeras av A, B, C och 

D. I rutorna under respektive område finns utdrag från några av skolans 28 miljömål, vilka speglas i skolans 

undervisning och aktivitet med eleverna. 

 

Figur 1 visar att skolan jobbar för en hållbar framtid genom att vara ute mycket med barnen 

och ägna sig åt naturstudier, främst i de lägre stadierna. De gör även miljörelaterade 

studiebesök. De strävar efter en god fysisk miljö genom att återanvända och inte använda 

engångsartiklar. För hälsan är barnen med och planterar, de använder flitigt sin stora, fina 

skolgård där de även har närheten till skogen. Eleverna hjälper till att hålla rent på skolan, i 

korridorerna. Kompostering, källsortering och återvinning är en naturlig del av 

undervisningen och elevernas vardag. Genom bland annat detta speglas skolans miljömål i 

undervisningen, vidare om skolans miljöstege och miljömål, se bilaga 2. 

 

På skolgården planterar de lägre stadierna F-5, lärare och elever, olika buskar och blommor, 

de samlar kapsyler och värmeljusskal, åker ut med Solbussen i alla fall en gång per termin, 

men är också ute på andra studiebesök. Studiebesök som hjälper barnen få ett 

miljömedvetande och för att det är lättare att förstå om man har något att relatera till. På 

studiebesök får de se vad andra gör för miljön och de får höra om vad man bör göra och 

varför. Några av de jag intervjuade hade varit på reningsverk med sina elever, det luktade illa 

hade barnen tyckt men det var lärorikt. En pedagog berättade att hon varit på en större 

miljöstation med sina elever, där de fick lära sig om sortering och se vart grejerna tar vägen 

som de slänger i soporna. Något som alla intervjuade naturligtvis nämnde var deras egen 

A 

Hållbar framtid 

Utomhusaktivitet och 

naturstudier, framförallt i de 

lägre årskurserna.  

 

Miljörelaterade studiebesök 

 

B 

Fysiska miljön 

De använder inga 

engångsartiklar, det 

ska gå att återanvända 

D 

Källsortering 

och återvinning 

Kompostering, 

källsortering och 

återvinning är en 

naturlig del av 

undervisningen 

och elevernas 

vardag 

Eleverna är med och 

planterar, de har en stor och 

bra skolgård att nyttja, med 

skogen tätt intill. Eleverna 

hjälper till att hålla rent på 

skolan, i korridorerna. 

C 

Hälsa 
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miljöstation och att de går dit med sina elever för att visa dom vad man slänger var och så 

vidare. Solbussen är, som nämnts innan, något som de lägre årskurserna använder sig av. Det 

var inget som högstadiepedagogen hade provat, men påpekade att han gärna ville göra det och 

även att han kommer att göra det framöver. Det är en strålande resurs att ha tillgång till 

samtycker de intervjuade. Pedagogen på lågstadiet har gjort flera Solbussenturer med sin klass 

och eleverna lär sig mycket, uppskattar det och får en god kunskap om natur och miljö.  

 

I högstadiet har de undervisning som riktar sig mer globalt än vad de gör på låg och 

mellanstadiet. På låg och mellan är det mer inriktat på barnens nivå av miljöfrågor. De 

försöker koppla till det som barnen själva kan göra någonting åt. De jobbar mer utifrån vad 

barnen kan göra för miljön och mindre vad vi i vidare perspektiv bör göra för miljön globalt 

sett. Pedagogerna för F-5 menar att det stannar på barnens nivå, det ska handla om sådant som 

de kan relatera till. Barnen är medvetna om att det vi gör påverkar världen i framtiden och att 

det som de gör på deras nivå är en god start. Förskoleklassens pedagog berättar livligt om vad 

de gör för miljön med sina barn i förskoleklassen. När barnen började i förskoleklassen hade 

de redan jobbat mycket med miljö på förskolan, de var redan invanda med bland annat 

källsortering. De var också vana med att gå ut i naturen, och då klä sig ordentligt. Det är 

viktigt att vara torr, varm och mätt när man går ut i skogen, vilket är deras motto. Det ska vara 

kul att gå ut i naturen. Förskoleklassen går ofta ut i skogen, minst en gång i veckan. Väl i 

skogen har de byggt upp en eldstad som de kan laga mat på och barnen får leka mycket. De är 

ute på varje rast i skolan och pedagogerna hoppas att det ska göra ringar på vattnet och bygga 

upp ett intresse för naturen hos barnen: 

 

”Om barnen tycker om naturen är det lättare att vara rädd om den och bry sig om den.” 

 

Pedagogen på lågstadiet diskuterar med sina elever om hur de vill se jorden,  

 

”som ett stort, fint äpple eller som en äppelskrutt.”  

 

Barnen i hennes klass är mycket intresserade och otroligt engagerade berättar hon. De tar 

oftast inte initiativet att diskutera miljöfrågor själva, men tycker det är kul när de i skolan tar 

upp det. Lågstadieeleverna ser miljö som ett av skolämnena berättar hon.  

 

Mellanstadiepedagogen berättar även hon om det stora intresset som finns i hennes klass. De 

har flera miljöprojekt på gång, berättar hon, vilket jag även fick se när jag var i deras 
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klassrum. De gör ringblomssalva av naturliga produkter, en salva som ska vara bra mot det 

mesta. Den ska de sälja och för pengarna blir det en klassresa. De ska också göra eget 

schampo att ge bort i julklapp. Ett miljövänligt schampo som de häller i redan använda 

schampoflaskor, flaskor som barnen tagit med hemifrån. Istället för att de hemma slänger bort 

schampoflaskan i fel sopkärl tar barnen med den till skolan för återanvändning. Enligt 

högstadiepedagogen kan högstadieeleverna slarva något med källsorteringen, men han 

berättade att de varje dag ser till att städa snyggt och hålla rent i korridorerna. Han förklarade 

att slarvet kan ha med pubertet att göra och att det är mycket annat som elever på högstadiet 

har att tänka på. Det är mycket som händer i kroppen och med livet i den åldern. 

 

Barnen i F-5 har miljöråd där de ska framföra klassens tankar och åsikter, diskutera om det i 

rådet för att sedan framföra rådets möte inför klassen. Där ska de känna att de får vara med 

och bestämma, men de ska också inse att de är delaktiga i sin framtid. Skolans miljöansvarige 

sitter med som vuxen. Högstadieeleverna är ännu inte med i miljörådet, men pedagogen 

därifrån understryker att de är med i elevrådet och att de där kan delge sina åsikter och ta del 

av de andra klassernas förslag. Förskoleklassens pedagog berättar om att hennes elever har ett 

rullande schema där det är två nya som går varje gång det är miljöråd, de andra klasserna 

utser två nya varje år. Från förskoleklassen är de mest med för att vänja sig vid att sitta i ett 

råd, de lyssnar mest, menar deras lärare. Men när de kommer tillbaka till klassrummet är de 

väldigt aktiva och duktiga att berätta om vad som sades på rådet för deras klasskamrater. 

Mellanstadiepedagogen, som också är miljöansvarig frågade sina elever under den lektionen 

som jag var med på om hur de kan vara med och påverka, på skolan och i stort. Då kom de 

fram till att miljöråd och elevråd är instanser som har stor inverkan och där eleverna är med 

och bestämmer. Där framförs elevernas åsikter och man lyssnar till eleverna. För att nämna 

något som har kommit upp genom miljörådet på skolan är det insamlingen av kapsyler och 

värmeljusskal.   

 

Jag frågade om debatten som visas i olika medier runt om oss i nutid påverkar eleverna och 

ger dom tankar som kommer upp i skolan. Varken högstadiepedagogen eller de andra 

pedagogerna hade fått några spontana kommentarer eller funderingar kring det från eleverna. 

Men på högstadiet kunde det komma på tal om de hade undervisning på de områdena och 

diskuterade, förklarade han. Miljöansvarig berättade om en elev som kommit fram till henne 

och sagt att han var orolig över det med växthuseffekten. Hon menar att deras tankar och 

funderingar finns där. 
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Alla pedagoger anser att miljöundervisning är viktigt och de vill alla jobba vidare med den. 

De vill att miljöundervisningen ska utvecklas och att skolans miljöarbete förbättras. I skolan 

sätts normer och standard upp, vilket sedan barn och föräldrar tar efter eller åtminstone börjar 

fundera kring. 

Elevernas medvetenhet och intresse för miljöfrågor 

Några av högstadieeleverna har en bred kunskap om miljö, hur vi påverkar den och vad som 

bör göras för att gynna den, berättar högstadiepedagogen. Vidare berättar han att några inte 

har de tankarna, han menar att det är mycket annat som händer i kropp och själ under åren på 

högstadiet. Det finns mycket annat att tänka på för många. Han menar att de är viktigt att 

lyssna på dem som inte visar något intresse för att ta reda på varför. Samtidigt som det finns 

en mättnadskänsla så upplever han att det överlag finns ett ganska stort intresse för miljö. 

Mättnadskänslan kan komma från att det oftast pratas om problemen med miljön och inte 

möjligheterna, det blir jobbigt att höra om hur stora problemen är. Han berättar om elevernas 

tankar och funderingar kring varför vuxna kan handla på ett sätt som de vet är fel.  

 

Det är klart så att vissa är mer engagerade än andra menar alla intervjuade, både vuxna och 

barn på skolan. Det är en eller några barn i varje klass vars pedagog jag intervjuat som är 

väldigt insatta och kan massor inom området miljö. När jag frågat om vad eleverna kan har 

pedagogerna svarat fråga honom, han kan allt, men så finns det dom som inte kan så mycket 

heller, förklarar dom. Det finns dom som är väldigt intresserade men också dom som inte är 

det, men i F-5 stadierna är de duktiga med att göra som man ska på skolan, framförallt med 

källsorteringen. 

 

De intervjuade tycker att miljöarbetet på skolan är igång men att det finns mycket mer att 

göra. Det räcker inte med att en på skolan är intresserad utan många, både vuxna och barn bör 

vara intresserade och delaktiga i processen.   

 

”en kan inte göra allt men alla kan vi göra lite och tillsammans kan vi göra mycket” 

(miljöansvarig på skolan) 
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Diskussion 
Skolan engagerar sig för ämnet miljö. Det är inte alla på skolan som gör det, men det är 

många som vill och försöker utveckla miljöarbetet. När jag var på skolan var det hela tiden 

andra vuxna och barn som kom fram till miljöansvarig för att fråga något, till exempel ”var 

ska jag slänga det här”. Jag märkte en god vilja och ett tydligt engagemang hos både barn och 

vuxna, vilket var mycket roligt och intressant att se. Myndigheten för skolutveckling (2004) 

skriver om just det, att intresset inom skolorna visar på en stor potential i att utveckla 

miljöarbetet. Miljöansvarig på skolan var inte ensam om att jobba för miljön även om hon 

kommit längst kunskapsmässigt. Som hon sa under sin intervju, räcker det inte med att en 

person engagerar sig. 

 

Under intervjun med lågstadiepedagogen kom en pojke i klassen och frågade pedagogen om 

han fick gå till miljöstationen för att slänga en kartongbit som han tidigare under dagen hade 

uppfattat att han inte kunde slänga i brännbart. Efter en stund kom han tillbaka och hade inte 

hittat rätt ställe att slänga kartongbiten i. Då bad han om hjälp att hitta rätt kärl. Han gjorde sig 

extra besvär för att inte slänga i fel kärl, vilket visar ett gott omdöme och ett bra engagemang. 

För att koppla till LPO 94 (Lärarförbundet 2001) känner pojken ett ansvar att göra gott för 

miljön som kan leda till förbättring i närmiljö men så småningom även globalt. 

 

Eleverna på skolan är duktiga och har kommit långt i viljan att agera för en hållbar utveckling. 

De vill att jorden ska må bra och att den ska hålla ett tag till. De är väl medvetna om att våra 

handlingar i nutid påverkar miljön vi lever i idag, men också framtidens miljö. Enligt LPO 94 

(Lärarförbundet, 2001) ska barnen ha en förståelse av hur deras handlingar påverkar miljön. 

Lindgren (1999) skriver också att barn ska lyftas fram mer i miljöarbetet. Han menar att de 

har mycket att ge och att de måste bli delaktiga i sin framtid. Lindgren skriver också att det är 

i skolan som barnens intresse för miljö kan väckas. Det är något som den här skolan jobbar 

mycket för. De satsar på att barnen ska tycka om naturen och på så sätt skapas intresset i att 

vara rädd om den. Genom att göra barnen medvetna om hur våra handlingar bidrar till 

konsekvenser i naturen och miljön är det lättare för barnen att förstå varför man ska handla på 

ett visst sätt.  

 

I samband med de översvämningar som Västsverige råkat ut för i december 2006 menar 

Kondrup (2006) att detta kan vara mer vanligt framöver. Nu är en sådan händelse något 

utöver det vanliga men i och med den globala uppvärmningen som pågår kan detta bli allt mer 
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vanligt. Även andra väderfenomen som idag är extrema kan i framtiden bli mer normalt, 

menar Kondrup. Pedagogerna som intervjuades tyckte inte att debatten kring miljö i media 

gör att eleverna kommer med spontana frågor och funderingar i klassrummen. Det är därför 

osäkert om de påverkas av det eller inte, de flesta kanske inte sett eller hört om det. 

Miljöansvarig fick dock en kommentar av en elev som berättade att han var orolig över hur 

det ska bli med växthuseffekten. Han har hört om den som ett problem och är, som Andersson 

(2001) m. fl. orolig för vad växthuseffekten kan ställa till med på vår jord. I en sådan situation 

och i diskussion med klassen ser man att de tänker, funderar och är bekymrade över hur det 

ska bli, menar miljöansvarig. 

 

Miljöansvarig förklarade under intervjun vad viktigt det är att vi förändrar våra levnadsvanor, 

hon menade att vi utnyttjar vårt enda jordklots resurser som om vi hade fem. 

Högstadiepedagogen har förmedlat detta till sina elever, vi kan inte förbruka mer än vad vi 

har. Lindgren (1999) skriver att vi måste vara rädda om det klot vi har och ta hänsyn till de 

begränsningar som finns. Lindgrens tankar om vad viktigt barnens tankar och känsla för 

miljön är för att de ska bry sig mer om miljön kan länkas till de tankar som förskoleklassens 

pedagog hade. Hon menade att barnen behöver tycka om naturen och känna sig delaktiga för 

att bry sig om den och vara rädd om den. Men om de nu lär sig tycka om miljön i de lägre 

stadierna måste det byggas vidare på i de högre stadierna, annars finns det en risk att mycket 

kunskap faller bort och det blir lätt så att man inte bryr sig lika mycket. Det kan vara så men 

det kan också vara, som högstadiepedagogen sa, att det under högstadieålder finns mycket 

annat att tänka på. Efter något eller några år kanske man hittar tillbaka och tänker mer på 

miljön igen, kommer på vad man skulle göra och inte göra. Det bästa vore, som några av 

pedagogerna påpekar och som Axelsson (1997) också menar att, barnen lärt sig så mycket och 

blivit invanda med att handla miljövänligt att de inte behöver tänka på det utan agerar 

miljövänligt av ren reflex, även under högstadietiden. Det är synd att högstadiet inte är 

delaktiga i miljörådet på skolan, där har de stor möjlighet att vara mer involverade i skolans 

miljöarbete och samarbeta med de lägre stadierna. 

 

I skolan har de fått besök av rådrummet och miljöansvarig rekommenderade ett besök hos 

dem. De kommer inte endast ut till skolorna utan det går även att besöka dom. Rådrummet i 

Karlstad hjälper oss konsumenter att använda våra resurser på bästa sätt. De ser till det 

ekonomiska, till produktsäkerheten och till miljöns bästa (Karlstads kommun, 2006c). 

Förutom att ge råd till oss konsumenter om hur vi ska använda våra resurser ger de även 
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rådgivning inom energi, avfall och transport. Bland andra kan skolor, företag och föreningar 

få rådgivning av Rådrummet. Till Rådrummet kan man komma för att ta del av den 

information som finns där, få rådgivning eller svar på frågor, titta på utställningar som de 

sätter upp och de tar gärna emot studiebesök. (Karlstads kommun, 2006d).  

 

Under intervjuerna kom det fram att de lägre stadierna använt sig av Solbussen (Karlstads 

kommun, 2006e) flera gånger medan högstadiet inte gjort det ännu. Solbussen var något som 

alla pedagoger var tacksamma för och påpekade att det är en mycket bra resurs som Karlstads 

Kommun har att erbjuda. Det är en naturskola på hjul som tar med sig barn och vuxna från 

Karlstads grundskolor ut i naturen. Väl ute i naturen gör de upp eld, har fri lek men 

organiserar även lekar, undersökningar och sagostunder. Solbussens motto är ”Att lära in ute”. 

Solbussens personal jobbar för ett arbetssätt som aktiverar alla sinnen, barnen får själva 

upptäcka och förstå naturen och miljöfrågor med handledning av Solbussens personal. Denna 

naturskola jobbar med flera olika teman, bland annat återvinning, vattnets kretslopp och 

energi. 

 

Att de intervjuade inte är helt nöjda med det miljöarbete som görs på skolan kan tyckas 

omotiverat. Skolan verkar ha ett aktivt och bra miljöarbete redan nu så missnöjet kan tolkas 

som starkt engagemang att bli ännu bättre. De har mycket bra tankar och en stark vilja. Det 

finns stor potential på skolan för ett ändå mer aktivt och bra miljöarbete. Om alla skolor, 

företag och bostadsföreningar kommit så långt som den här skolan skulle samhället vara på 

god väg till ett hållbart samhälle. 

 

De intervjuade samtycker i att miljöundervisning är viktigt, att de vill utvecklas och komma 

vidare med det. De vill också att skolans miljöarbete ska förbättras. Frågan är hur det ska 

förbättras. Det fick jag inget direkt svar på utan bara att det skulle bli bättre, efter det att allt 

kommit igång på skolan igen, i och med nybyggnationen. Det finns många mål på miljöstegen 

att uppfylla, det kan de jobba vidare med förstås. De kan också försöka samarbeta mer mellan 

stadierna, försöka få högstadiet mer involverat. Det görs säkert mer på skolan än det min 

undersökning visar, men enligt pedagogerna och miljöansvarig vill de göra mer. Det är bra att 

miljöansvarig åker runt till andra skolor i kommunen, då de får hjälp med att utvecklas i sitt 

miljöarbete. Tävlingen mellan skolorna i att samla in flest kapsyler och värmeljusskal med 

initiativet från den här skolan kan vara en morot som leder till ett utvecklat miljöarbete även 

på andra skolor. 
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Detta är en begränsad studie av en stor fråga. Fortsatta studier skulle kunna involvera 

undersökningar av flera skolor för att se mer generellt hur det är på skolor runt om i till 

exempel hela kommunen. För att tydligare kunna se om det finns en koppling mellan skolans 

miljöarbete och den undervisning som sker bör man även intervjua elever om deras tankar och 

uppfattningar. Undersökningen är gjord på en ganska stor skola med många pedagoger 

verksamma, därför kan urvalet av fyra stycken vara knappt eftersom resultatet utger sig gälla 

för hela skolan. De intervjuade var mer eller mindre pratsamma och därför blev det mer 

material från några än andra, vilket också kan bidra till resultatskillnader. Att miljöansvarig 

valde ut de intervjuade kan ha påverkat resultatet. Hon valde med säkerhet ut de som hon 

visste var engagerade i miljöfrågor och därför hade mycket att säga.  

 

Det var en ny skola som inte kommit igång riktigt än med så mycket som de skulle ha velat. 

De intervjuade hade det att skylla på och använde ofta det som försvar, att det bara hade 

kommit igång. Jag uppfattade att de hade kommit en bra bit på väg, men så lät det inte på 

någon av de intervjuade. Ibland berättade de det istället för att berätta om det de ändå gjorde. 

 

Det är intressant att se sig om gällande detta eftersom miljöfrågor lyfts allt mer i samhället. 

Det räcker ju, som sagts innan, inte med att en eller några gör lite utan alla kan och bör dra sitt 

strå till stacken. Det är viktigt att vi reagerar nu och inte när det är för sent, viktigt är också att 

börja redan i skolan. Där väcks intresset, tankar och om man börjar tidigt så blir processen allt 

mer vardaglig och inte krånglig, till exempel med källsortering. Davis (1998) är en av de som 

anser att man ska integrera miljöfrågor tidigt i undervisningen och väcka barnens intresse 

redan där. 

Slutsats 

Genom de svar som arbetets frågeställningar lett till har syftet med arbetet kunnat uppfyllas. 

Syftet är uppfyllt eftersom arbetet nu redovisar exempel på vad en skola kan göra för miljön, 

hur en skola jobbar för miljön och hur pedagogerna arbetar i sina klasser för att få barnen 

involverade och intresserade. Skolan arbetar mot sina miljömål bland annat genom att ha 

källsortering, miljöstation och kompostering. De lägre stadierna är i nuläget mer engagerade 

än de högre stadierna. I undervisningen förekommer, bland mycket annat, Solbussen, 

Rådrummet och miljörelaterade studiebesök. Eleverna är mer eller mindre intresserade och 

engagerade i miljöarbetet. Många på skolan, både vuxna och barn, är intresserade av miljö 

och de är villiga att utveckla skolans miljöarbete. 
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  Bilaga 1  

  

Intervjufrågor 

Intervjufrågor miljöansvarig 

Beskriv din uppgift som miljöansvarig 

 

Berätta om uppbyggnaden, från riksnivå, länsnivå, kommunnivå och skolnivå 

 

Vilka är skolans miljömål? 

 

Hur arbetar skolan för att uppnå målen?  

 

Vilka på skolan är delaktiga? Personal/elever? 

 

Intervjufrågor pedagog  

Beskriv din miljöundervisning 

 

Har du gjort några studiebesök med din klass?  

 

Vilken betydelse har miljöundervisning i skolan? 

 

Vad vill du att dina elever ska kunna om miljö, miljöproblem, miljöhot  

 

Hur ser eleverna på miljö, deras närmiljö men också miljön i ett vidare perspektiv? 

 

Beskriv elevernas intresse och tankar om miljö 

 

Är dina elever med i miljörådet?  



  Bilaga 2 

  

Skolans miljöstege med 28 miljömål 

A. Hållbar framtid 

1. En plan för verksamhet om ekologiskt hållbar utveckling i ett lokalt och globalt perspektiv 
finns, tillämpas, utvärderas och revideras. 
2. I arbetet för hållbar utveckling integreras teori med praktiskt, handlingsinriktad verksamhet 
både inom den egna skolmiljön och närsamhället. 
3. Medarbetarna, både unga och äldre, har en aktiv, stark och tydlig roll. De är delaktiga i 
planering av verksamheten och har reellt inflytande över sitt lärande. 
4. Miljöfrågor är integrerade i det vardagliga arbetet, i alla ämnen/verksamheter. 
5. Naturstudier och andra utomhusaktiviteter ingår i verksamheten. 
6. Samarbete kring miljöfrågor omfattar alla personal och föräldrar. 
7. Personalen har kunskap om de viktigaste miljöproblemen och principerna för hållbar 
utveckling.  
8. En långsiktig plan för personalens kontinuerliga kompetensutveckling finns, tillämpas, 
utvärderas och revideras. 

B. Fysiska miljön 

1. Hushållning med material och varor sker medvetet. 
2. Miljömärkta lekmaterial/undervisningsmaterial och läromedel används. 
3. Miljömärkt material för fastighetsskötsel inklusive lokalvård/städning används. 
4. Miljömärkt material för administration och kontor används. 
5. Kemikaliehantering sker på ett miljöanpassat sätt. 
6. Livsmedel används som tagits fram med minsta möjliga miljöpåverkan. 
7. Engångsartiklar förekommer endast i de fall där inga alternativ finns. 
8. Hushållning med vatten sker. 
9. Hushållning med värmeenergi sker. 
10. Hushållning med elenergi sker. 
11. Transportering görs så att nödvändigheten av varje transport prövas. 
12. Transporter sker på miljöanpassat sätt. 

C. Hälsa 

1. Aktiva och konkreta insatser görs för att främja alla medarbetarnas fysiska och psykiska 
hälsa samt för att främja en god social miljö. 
2. Kunskap finns hos medarbetarna om samband mellan livsstil och hälsa. 
3. Skolmaten ingår som en del av skolans pedagogiska miljö- och hälsofrämjande verksamhet. 
4. Skolan gör insatser i olika former för fysisk aktivitet och skolgården ingår som en viktig del 
av skolans hälsofrämjande miljö. 

D. Källsortering och återanvändning 

1. Varor och material återanvänds 
2. Källsortering tillämpas dvs. metaller, plast, papper, batterier, etc. 
3. Kompostering, kall och varm, tillämpas. 
4. Farligt avfall omhändertas enligt kommunens anvisningar. 
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Skolans verktyg för praktiskt miljöarbete. 
 
 
Hönshuset 

  
Växthuset 

  
Komposten 

  
Miljöstationen 

 
 
 

 


