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Sammanfattning 
Klimatproblemet är en betydande fråga, vilken främst orsakas av mänskliga aktiviteter. Vi 

kan alla hjälpa till att minska den förstärkta växthuseffekten genom minskad konsumtion och 

energianvändning. 

 

Skolan är en av samhällets konsumenter. Skolan har också en viktig position i spridandet av 

kunskap om miljö och hur vi påverkar den. Enligt Skolverket skall alla svenska skolor 

behandla miljö och hållbar utveckling i sin verksamhet. På många skolor sker tyvärr detta 

arbete inte tillräckligt aktivt. 

 

Ett verktyg som hjälper till att strukturera upp miljöarbetet är olika miljöledningssystem. För 

företag är ISO 14001 och EMAS de mest kända. Specifikt för skolor finns i dagsläget två 

miljöledningssystem, Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling. Författarna anser att dessa 

behöver kompletteras med ett nytt ledningssystem för klimat och energi, som kan fungera 

både som en inkörsport till Skola för hållbar utveckling, och ett avancemang från Grön Flagg. 

 

Denna studie går ut på att hitta komponenterna i ett sådant klimatledningssystem, vilket skall 

vara lätt att införa i skolans verksamhet, vara till nytta i undervisningen, samt bidra till att 

minska den förstärkta växthuseffekten. Studien har baserats på, för ämnet, relevant litteratur 

och två parallella empiriska studier, där två olika skolors miljöarbete och miljöledningssystem 

utvärderats. 

 

Resultatet av studien visade att de flesta skolor integrerar miljö i sin verksamhet, dock i olika 

omfattning. Miljöarbetet behöver struktureras upp och författarna anser att 

miljöledningssystem anpassade för skolor är ett bra hjälpmedel. För att ett sådant 

miljöledningssystem ska användas bör det till en början vara avgränsat till ett mindre område. 

Författarna har i den här studien valt klimat och energi. Det bör vara uppbyggt likt ett 

konventionellt miljöledningssystem för företag, t ex ISO 14001, och innehålla följande 

parametrar: 

 

 PDCA 

 Fysiska miljöaspekter 

 Dokumentation 

 Förankring i styrande dokument 

 Kommunikation 

 Verktyg 

 Kunskapstrappa 

 Uppdatering 

 Utmärkelse 

 

 

 



 

 

Abstract 
The climate issue is a significant question, and the problem is mainly caused by human 

activities.  Everyone can help to counteract the enhanced Greenhouse effect by reducing the 

amounts of energy they use and by not consuming more products then they need. 

 

Schools are some of societies many consumers and therefore contribute to the Greenhouse 

effect. The School also has an important task; to teach and disseminate knowledge and 

information about the climate and the environment. According to the Swedish National 

Agency for Education, Skolverket, must all schools regularly consider the environment and 

sustainable development throughout the entire education process. Unfortunately, this is not 

the case for many schools in Sweden today.  

 

One of many tools that can be used to coordinate environmental work and initiatives, and also 

to make it more efficient, is environmental management systems. The most well known 

environmental management systems are developed for companies and consist of, for example, 

ISO 14001 and EMAS. Schools also have their specific versions of environmental 

management systems. In Sweden there are two of this kind; Green Flagg (Grön Flagg) and 

School for Sustainable Development (Skola för hållbar utveckling). There is also a third, 

called Environmental diploma (Miljödiplomering), though this particular one can be used 

both in companies, schools and other organizations. The authors regard these management 

systems as fine but insufficient. They need to be complemented by another management 

system aimed at climate and energy, which will work both as a startup for School for 

Sustainable Development and a continuation from Green Flagg.   

 

This study has had the aim of finding the components that need to make up such a climate 

management system. The system needs to be; easy to introduce into the school activities, be 

of good use in the tuition and contribute to lessen the schools impact on the climate. The 

study is based on literature relevant for the subject as well as two parallel empirical studies, 

where environmental work and environmental management systems in two schools were 

evaluated.  

 

The result of the study showed that most schools integrate environmental issues in their 

education, although to a varying extent. Environmental work in schools today need more 

structure and the authors regards environmental management systems adapted to the school 

activities, as helpful tools. To ensure that such a management system will be used, it needs to 

be limited to a more specific issue. The authors have, in this study, chosen to work with 

climate and energy as the main focus. The management system should be built as a 

conventional environmental management system suited for companies, for example ISO 

14001, and contain the following components:  

 

 PDCA 

 Physical environmental aspects 

 Documentation 

 Clearly rooted in governing documents 

 Communication 

 Tools 

 Stairs of knowledge 

 Continuous updates and follow-up:s 

 Distinction 
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1. Introduktion 
Vi människor är en del av naturen och påverkar den därför genom sättet vi lever på. I och med 

människans utveckling från jägare och samlare, via jordbrukare, till dagens industrisamhälle 

har denna miljöpåverkan förändrats drastiskt. Förändringar har skett i karaktär, omfattning 

och frekvens och idag är människans miljöpåverkan både mångsidig, lokal och global samt 

ständigt ökande (Ammenberg, 2004). 

 

Denna miljöpåverkan är till allra största del negativ och har därför gett upphov till ett antal 

allvarliga miljöhot vilka samhället måste reducera och helst avhjälpa för att säkerställa en 

hållbar framtid. De miljöhot som anses vara allvarligast utgörs bl a av klimatförändringar, 

försurning samt överutnyttjande av ändliga naturresurser. För bearbetning av dessa miljöhot 

krävs visserligen internationellt samarbete och samordning men miljöarbetet på lokal- och 

individnivå är minst lika viktigt (Ammenberg, 2004). 

 

Det internationella miljöarbetet idag grundas på begreppet hållbar utveckling. En hållbar 

utveckling innebär att ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter i samhället gemensamt 

skall styra och bidrar till en så god och rättvis framtid som möjligt (Ammenberg, 2004).  

 

Sveriges regering och riksdag arbetar med miljö och hållbar utveckling genom att fastställa 

relaterade mål samt stifta lagar och inrätta förordningar för att målen skall kunna förverkligas. 

Lagar och förordningar implementeras med hjälp av styrmedel via tillsynsmyndigheter, som 

länsstyrelser och kommuner, medan arbetet följs upp av bl a Naturvårdsverket. Det nationella 

miljöarbetet kan sammanfattas i de 16 miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål. Ett av de 

viktigaste miljökvalitetsmålen utgörs av ”Begränsad klimatpåverkan” (Regeringskansliet, 

2010b; Regeringskansliet, 2009a).  

 

Jordens klimat förändras ständigt och varierar mellan relativt varmare och kallare perioder. 

Detta orsakas av naturliga fenomen som växlingar i jodaxelns lutning samt formen på jordens 

bana runt solen. Under 1900-talet har dock jordens temperatur ökat med en ej tidigare 

iakttagen hastighet och klimatet är idag varmare än vad det har varit på 2000 år. Forskarna har 

inte kunnat upptäcka en motsvarande förändring av de naturligt klimatförändrande fenomenen 

(Bernes & Holmgren, 2006). 

 

Istället anser forskarna att temperaturhöjningen på jorden beror på en förstärkt växthuseffekt. 

Växthuseffekten i sig är inte ett miljöproblem utan en förutsättning för livet på jorden. Vissa 

gaser, bl a koldioxid och metan vilka förekommer naturligt i jordens atmosfär, har den 

egenskapen att de absorberar värmeenergi från solens strålar och förhindrar den från att genast 

försvinna tillbaka ut i rymden. Det är istället förstärkningen av denna växthuseffekt som idag 

kan iakttas och som utgör ett miljöhot i form av smältande polarisar, höjda havsnivåer och 

allvarlig torka (Brandt & Gröndahl, 2000). 

 

Människan bidrar till utsläppen av alla växthusgaser. Förbränning av fossila bränslen utgör 

den mest bidragande aktiviteten vad gäller tillförsel av koldioxid till atmosfären. Val av mat 

bidrar också då en stor del av metanutsläppen kommer från idisslande djur (Naturvårdsverket, 

2009).  Andra utsläppskällor utgörs av risodlingar, gruvor, naturgasborrhål, kylskåp, bilar etc. 

(Brandt & Gröndahl, 2000). För att minska förstärkningen av växthuseffekten och därigenom 

den globala uppvärmningen krävs det att människan minskar sina utsläpp av växthusgaser 

(Bernes, 2007). 
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Ett av många samhällsverktyg som nyttjas för att minska människans utsläpp av växthusgaser 

(bland mycket annat) är miljöledningssystem. Miljöledningssystem används främst inom 

företag och organisationer för att identifiera verksamhetens inverkan på miljön samt upprätta 

ett systematiskt arbete för att minska den negativa miljöpåverkan (Ammenberg, 2004).  

 

ISO 14001 är en internationell standard för ett miljöledningssystems utformning och praktiska 

innebörd. De främsta hållpunkterna i ett miljöledningssystem består i en miljöutredning där 

verksamhetens miljöaspekter definieras (d v s de aktiviteter i verksamheten som påverkar 

miljön), upprättande av mål och handlingsplaner för bearbetning av de mest betydande 

miljöaspekterna, upprättande av en miljöpolicy, införande av handlingsplanerna i den 

praktiska verksamheten, uppföljning av det praktiska miljöarbetet samt utvärdering av 

möjlighet till förbättring av miljöarbetet (Almgren & Brorson, 2007).  

 

Mänskliga utsläpp av växthusgaser är främst diffusa, dvs. små utsläpp kopplade till ett stort 

antal, spridda och okontrollerade aktiviteter. Dessa aktiviteter består till största delen utav 

förbränning av fossila bränslen på individnivå, d v s de utförs i stor utsträckning av 

privatpersoner och andra organisationer utanför näringslivet (Rydén et al., 2003).  

 

För att minska diffusa utsläpp av växthusgaser (och annan miljöpåverkan) orsakade av 

privatpersoners vardagsaktiviteter krävs att allmänheten informeras och utbildas i ämnet. De 

ges då en möjlighet att utföra medvetna val mot en minskad miljöpåverkan och mot en hållbar 

utveckling (Baltic 21 Utbildning, 2002). Utbildning för en hållbar utveckling och minskad 

miljöpåverkan skall, enligt Skolverket, ske på alla nivåer i grundskolan. Idag sker 

miljöundervisningen främst inom de naturvetenskapliga ämnena och är kopplade till 

forskning (tekniska lösningar) men även moraliska aspekter (människans anpassning till 

naturen). Utbildning för hållbar utveckling är inte lika vanlig. En undersökning visar att 

många lärare anser det svårt och tidskrävande att få med miljöperspektivet i sin undervisning. 

Problematiken förändras fortare än de hinner uppdatera undervisningen och en 

kunskapsutveckling och påbyggnad i miljöundervisningen saknas (Skolverket, 2002).   

 

Alla människor bör vara medvetna om hur de påverkar naturen genom handlingar i sin vardag 

samt vilka konsekvenser detta medför. Alla bör även ges en möjlighet att påverka sin situation 

och kunna göra informerade val. Författarna anser därför att utbildning i samt kommunikation 

av miljöproblem, och framförallt klimathotet, är mycket viktigt, speciellt i grundskolan. 

Miljöundervisningen i skolan bör vara effektiv, varierande och ständigt utvecklas, vilket vi 

anser kan åstadkommas genom införandet av ett klimatledningssystem.  

 

1.1. Syfte 
Denna studie genomförs i syfte att ta fram ett underlag till ett arbetsverktyg vilket kan 

underlätta och utvidga miljöarbetet i den svenska skolan. Verktyget är inriktat på klimat och 

energi samt har formen av ett miljöledningssystem. 

 

1.2. Mål 
Studien skall resultera i en grundläggande mall för arbetsverktyget samt förslag gällande 

fortsatt arbetsgång och vidareutveckling. 

 

1.3. Forskningsfråga 
Vad ska ett klimatledningssystem för skolor innehålla för att vara lätt att införa, vara till nytta 

i undervisningen samt minska den förstärkta växthuseffekten? 
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1.4. Intressentanalys 

 

1.4.1. Vilka är intressenterna av ett klimatledningssystem för skolor? 

Rapporten riktar sig främst till Skolverket men också lärare, rektorer och skolledning, och i 

viss mån även kommuner. Innehållet i rapporten ska verka för ett, från Skolverket, ökat 

deltagande samt en ökad styrning och utveckling av miljöarbetet i skolan. 

  

 

 

 

2. Teori 
 

2.1. Hållbar utveckling 
 

2.1.1. Bakgrund  
Hållbar utveckling är det begrepp som idag knyter samman i stort sett all sorts miljöarbete. 

Hållbar utveckling innebär att ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samspelar och 

skall till lika stor del ligga till grund för samhällets fortsatta evolution (Ammenberg, 2004). 

 

Hållbar utveckling har sin grund i Bruntlandrapporten. 1983 etablerades Världskommissionen 

för Miljö och Utveckling, ett utomstående organ skilt från FN:s övriga system och utanför alla 

regeringars påverkan, av FN:s dåvarande generalförsamling. Kommissionens uppgift bestod i 

att skärskåda den allvarliga miljö- och utvecklingssituation som världen befann sig i samt 

utforma handlingsplaner, föreslå nya former av internationellt samarbete för arbete med dessa 

planer samt öka engagemang och förståelse hos individer, frivilligorganisationer, företag, 

institut och regeringar. Resultatet tog form i och med Brundtlandrapporten, ”Vår 

gemensamma framtid”, vilken publicerades 1987 och poängterade vikten av att utrota 

fattigdom och orättvisor för att kunna fokusera på bevarandet av naturen och ge människan 

och samhället en god chans till en hållbar framtid. ”En hållbar utveckling tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov.” (Brundtland, 1987).  

 

FN:s arbete med hållbar utveckling fick sitt stora genombrott år 1992 vid FN konferensen 

kring miljö och utveckling (UNCED, Earth Summit) i Rio de Janeiro. Där antogs flera 

grundläggande dokument, bl a Riodeklarationen och Agenda 21. Även konventionerna om 

klimatförändringar och biologisk mångfald skrevs under av ett stort antal länder. Agenda 21 

är ett handlingsprogram innehållande 40 kapitel inriktade på implementering av hållbar 

utveckling. I Rio bildades också Kommissionen för Hållbar Utveckling vars uppgift består i 

att övervaka implementeringen och efterlevnaden av de hållbarhetsstrategier som togs fram 

under UNCED (FN, 2009). 

 

Vidare höll FN en världskonferens för hållbar utveckling i Johannesburg år 2002, med en 10-

årsutvärdering av hållbarhetsarbetet. Där fastslogs återigen vikten av regional och lokal 

påverkan samt engagemang för att samarbetet mot en hållbar framtid skall ha en verkan (FN, 

2009). 
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2.1.2. EU  
En del av ett sådant regionalt arbete för hållbar utveckling bedrivs utav EU i form av en 

”Sustainable Development Strategy”, EU SDS. Denna har tillkommit genom insikten att 

hållbar utveckling inte endast kan införlivas genom inskrivning i policys utan en betydande 

förändringar i samhället och den enskilde individens vardag måste ligga till grund. Detta, 

menar EU, nås genom ett nytt sätt att tänka, nya sociala och ekonomiska strukturer samt 

förändringar i konsumtion och produktionsmönster. Strategin för hållbar utveckling har därför 

fokus på identifikation och utveckling av handlingsmönster som bidrar till en långsiktigt ökad 

livskvalitet inom hållbara samhällen. Strategins fokus fram till år 2010 har framför allt funnits 

inom ett antal utvalda prioritetsområden, bl a minskad klimatförändring och ren energi, 

hållbara transporter samt hållbara produktions- och konsumtionsmönster (Europeiska unionen 

Miljö, 2010). 

 

Inom SDS har EU identifierat utbildning och forskning som mycket viktiga instrument för att 

nå en hållbar utveckling. Individer kräver utbildning och kunskap för att ges en möjlighet att 

göra de rätta valen för en hållbar framtid och för att införliva de mål och beteendeförändringar 

som slagits fast genom strategin (Europeiska unionen, 2008).   

 

2.1.3. Sverige  
Sveriges regering har åtagit sig att implementera både Riodeklarationen och Agenda 21. 

Utöver detta innebär EU medlemskapet att Sverige också har en skyldighet att följa även 

deras lagar och åtaganden (Regeringskansliet, 2010a). 

 

I en rapport till EU angående regeringens implementeringsarbete av EU SDS (2007) beskrivs 

hur klimatfrågan hanteras (minskade koldioxidutsläpp med 4 procent till 2010), hur 

användningen av ren energi skall öka (utveckling av vindkraft samt bioenergi och 

energieffektiviserande teknik), hur hållbar transport främjas (införande av koldioxidskatt för 

fordon) samt hur hållbar produktion och konsumtion skall ökas (ekonomiska fördelar för 

teknikutveckling gällande förnyelsebar energi samt vattenrening och informationskampanjer 

gällande ekologisk matkonsumtion) (Kirsten & Mortensen, 2007). 

 

I rapporten poängterar även regeringen, precis som EU, vikten av utbildning för hållbar 

utveckling. Denna sorts utbildning skall finnas och utvecklas på alla utbildningsnivåer. 

Regeringen har bl a ställt krav på att högre utbildningar, som gymnasier och universitet, skall 

integrera hållbar utveckling i sin verksamhet, t ex genom att erbjuda kurser i ämnet. 

Betydande ekonomiska medel har även avsatts för ändamålet av lärarutbildning i ämnet 

hållbar utveckling (Kirsten & Mortensen, 2007).  

 

Regeringen tillsatte år 2007 en kommission för hållbar utveckling med representanter från 

näringslivet, frivilligorganisationer, politiska organisationer och forskare. Deras uppgift är att 

främja en hållbar utveckling i Sverige och globalt samt se till att de tre parametrarna ekologi, 

sociala aspekter och ekonomi vävs samman till en helhet. I enlighet med EU:s 

hållbarhetsarbete samt flera internationella överenskommelser har klimatförändringen och 

dess nyckelfråga kring energi hittills varit huvudfokus (Regeringskansliet, 2009a).  

 

Sveriges riksdag och regering bedriver även ett omfattande och långsiktigt miljöarbete vilket 

sammanfattas i de 16 miljökvalitetsmålen. Dessa innefattar allt från ”Giftfri miljö”, ”Levande 

skogar” och ”God bebyggd miljö” till ”Begränsad klimatpåverkan”. Man anser idag att, även 

med förstärkta insatser, målet ”En begränsad klimatpåverkan” kommer vara svårt att nå 

eftersom det är ett globalt och gränsöverskridande problem samt att naturen tar lång tid på sig 
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för återhämtning. Regeringen har därför valt att särkilt prioritera bl a klimatmålet med 

utökade satsningar både på forskning och åtgärder (Regeringskansliet, 2010b). Den 

myndighet som i sin tur har hand om att övervaka uppfyllandet av miljökvalitetsmålen är 

Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har till uppgift att ta fram information och kunskaper om 

miljön samt förmedla denna till allmänhet, politiker mfl., genomföra miljöpolitiska beslut 

samt följa upp och utvärdera miljösituationen (Regeringskansliet, 2009b). Systemet med 

utförande av miljökvalitetsmål samt delmål och deras gradvisa uppnående har aktörer i hela 

samhället, dvs alla som utför någon form av miljöarbete är aktörer; både länsstyrelser, 

kommuner, näringsliv, frivilligorganisationer och allmänheten (Regeringskansliet, 2010b).   

 

2.1.4. Kommuner  
Många kommuner arbetar med miljö men på olika sätt och i olika utsträckning. Miljöarbetet 

på lokal nivå tog fart framförallt efter 1992 och Riokonferensen då Agenda 21 togs fram, 

vilken i hög grad uppmuntrar just lokalt miljöarbete. Många kommuner anammade då delar 

av handlingsprogrammet och implementerade det i sin verksamhet och sitt miljöarbete. 1999 

kom riksdagens miljökvalitetsmål vilket innebar en önskan om utvidgat miljöarbete från 

statens sida, i en något ny form. Miljömålsarbetet har antagits i många kommuner och varierar 

dels beroende på kommunens storlek och geografiska placering, dels utifrån dess egna 

prioriteringar. I början av 2006 arbetade dock 84 procent av Sveriges kommuner med 

miljömålen. Hälften av kommunerna gör så genom avfallsplaner, energiprogram eller 

klimatstrategier och många har även involverat dem i skolverksamheten. Anledningen till att 

vissa kommuner arbetar mindre, eller inte alls, med miljömålen är bristen på resurser. Inget 

specifikt ekonomiskt statligt stöd tilldelas det lokala miljömålsarbetet (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2007). Dock finns möjligheter för kommuner att ansöka om särskilt 

ekonomiskt stöd av staten för långsiktiga investeringar vilka minskar växthuseffekten. Detta 

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, överses av naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2010).   

 

2.1.5. Skolan  
Baltic 21 är ett samlat initiativ av de 11 länderna kring Östersjön som arbetar med hållbar 

utveckling på olika sätt. Bl a finns en avdelning för utbildning för hållbar utveckling. År 2000 

initierades denna avdelning av samtliga utbildningsministrar. Avdelningen har som mål att 

utrusta allmänheten med kunskap och möjligheter att göra informerade val i sin vardag och på 

arbetsplatser mm för främjandet av en hållbar utveckling (Baltic 21 Utbildning, 2002).   

 

Skolverket arbetar aktivt för att hållbar utveckling skall vara en del av utbildningen i förskola, 

skola och vuxenutbildning. Krav på ett sådant arbete finns dokumenterat i skollagen samt 

läroplaner och kursplaner (Skolverket, 2010). Läroplanen för grundskolan (Lpo 94) säger att 

”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett 

historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla sin 

förmåga till dynamiskt tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta 

ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling”. 

 

2.2. Naturliga klimatförändringar och den förstärkta växthuseffekten 
Klimathotet är ett växande problem som det pratas allt mer om. Klimatet blir allt varmare 

vilket ställer till med problem över hela världen. Klimathotet har blivit en global fråga 

(Naturvårdsverket 2009a). 
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2.2.1. Naturliga klimatförändringar  

Att klimatet växlar är egentligen inget nytt. Sedan tidernas begynnelse har jordens klimat 

varierat från istid till tempererat tillbaka till istid. Summan av detta är att vi just nu ligger 

mellan två istider, i en sk interglacial. Variationen i temperatur beror på att solbelysningen 

varierar. Det beror på tre saker. För det första att jordbanans form ändrar sig från rund till 

elliptisk, för det andra att jordens axellutning varierar och för det tredje att jordaxeln vrider 

sig. Alla tre fenomenen sker regelbundet om än med olika intervall. Detta gör att jorden 

befinner sig olika långt ifrån solen vid olika tidpunkter, vilket i sin tur påverkar temperaturen 

vid jordytan. Solbelysningens förändring kallas Milankovićvariationer, efter en serbisk 

astronom (Bernes & Holmgren, 2006). 

 

2.2.2. Växthuseffekten  

Under 1900-talet har dock temperaturen ökat mer än under föregående sekler. Mellan 1900 

och 2000 kunde vi se en ökning av jordens medeltemperatur med 0,6 grader, och så mycket 

som 0,8 grader i de nordligaste delarna. Klimatet är nu varmare än vad det har varit på 2000 

år. Detta beror troligen inte på ändrad solbelysning då forskarna inte hittat några förändringar 

i solens aktivitet. Däremot har man funnit förändringar i atmosfärens sammansättning som 

kan ha påverkat klimatet så att det blivit varmare. På den senare halvan av 1900-talet har 

halten av koldioxid, metan och dikväveoxid stigit i atmosfären. Dessa gaser är kända som 

växthusgaser och förstärker alltså växthuseffekten. Anledningen till att halterna av 

växthusgaser ökar i atmosfären är att människan släpper ut dem genom sin aktivitet på jorden 

(Bernes & Holmgren, 2006). 

 

Växthuseffekten i sig är egentligen inte att problem, då den är en förutsättning för liv på 

jorden. De sk växthusgaserna absorberar värmestrålning från jorden så den stannar kvar i 

atmosfären och det blir som ett växthus som värmer jorden. Själva miljöproblemet ligger i att 

växthuseffekten förstärks genom ökad mängd växthusgaser i atmosfären. Konsekvensen blir 

global uppvärmning (Brandt & Gröndahl, 2000). 

 

Växthuseffekten är ett fenomen då partiklar i atmosfären absorberar infraröd strålning, dvs 

värmestrålning. Alla gaser som absorberar värmestrålning är växthusgaser, men de 

växthusgaser som främst påverkar den globala uppvärmningen är vattenånga, ozon, koldioxid, 

dikväveoxid, metan och CFC’s (freoner). Vattenångan står för 90 % av växthuseffekten. 

Koldioxid står för 5 % och resten för de kvarvarande 5 % (Brandt & Gröndahl, 2000). 

 

Det finns flera naturliga fenomen som påverkar växthuseffekten. Ett sådant är jämvikten 

mellan havet och atmosfären när det gäller koldioxid. Havet är vår största koldioxidsänka, och 

hjälper till att reglera förhållandet mellan andelen koldioxid i atmosfären och andelen 

koldioxid löst i vatten. Haven kan lösa ca 15 % av atmosfärens koldioxid, och eftersom 

fenomenet är en jämvikt löser haven mer koldioxid ju mer det finns i atmosfären. 

Vulkanutbrott påverkar växthuseffekten genom att spotta ut en aska och stoft vid sina utbrott. 

Dessa partiklar verkar kylande pga att de hindrar solens instrålning. De motverkar alltså 

växthuseffekten. Ett tredje naturligt fenomen är bildandet av växthusgasen dikväveoxid. Detta 

sker när kväve omsätts biologiskt i marken, alltså vid denitrifikationsprocessen. Eftersom 

dikväveoxid är en växthusgas så ökar växthuseffekten vid stora utsläpp av denna gas. Även 

väderfenomenet El Niño som kommer med treårsintervaller (ibland femårs) påverkar 

växthuseffekten genom att havsströmmarna vid Sydamerikas västkust förändras så att kallt 

havsvatten inte når upp till ytan av havet. Detta gör i sin tur att ytvattnets temperatur ökar med 

flera grader. Detta leder i sin tur till att en mindre mängd koldioxid kan tas upp av havet, då 

varmare vatten löser koldioxid sämre än kallare vatten. Konsekvensen blir mer koldioxid i 
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atmosfären och en ökad växthuseffekt. Fotosyntesen är även det ett naturligt fenomen som 

påverkar växthuseffekten. Eftersom koldioxid (liksom solljus) är en av huvudingredienserna 

för att fotosyntesen ska fungera så innebär fotosyntesen att koldioxiden i atmosfären minskar, 

vilket ger lägre växthuseffekt (Brandt & Gröndahl, 2000). 

 

2.2.3. Global uppvärmning eller förstärkt växthuseffekt  

Koldioxid anses som den viktigaste växthusgasen och metan som den näst viktigaste, när det 

gäller bidrag till den globala uppvärmningen. Koldioxid och metan står för 65 % respektive 

20 % av bidraget till den förstärkta växthuseffekten (Rydén et al., 2003). Mänsklig aktivitet 

påverkar utsläppen av alla växthusgaser. Förbränning av fossila bränslen är den största boven, 

men även våra matvanor är en orsak, då den mesta metanen kommer från idisslare. Dessutom 

krävs stora mängder spannmål för att föda köttdjur, vilket i sin tur kräver bränsle till traktorer 

och gödselmedel till säden (Naturvårdsverket, 2009b). Avskogningen är också ett stort 

problem då dess fotosyntes hjälper till att ta bort koldioxid från atmosfären. Genom att hugga 

ner träden i snabb takt och inte återplantera nya tillräckligt fort gör att en av världens stora 

koldioxidsänkor minskar. Utsläpp av växthusgaser sker från risodlingar, gruvor, 

naturgasborrhål, kylskåp, bilar osv. (Brandt & Gröndahl, 2000).  

 

Koldioxidutsläppen (som uppmärksammas mest) beror främst på förbränningen av fossila 

bränslen, vilken är kopplad till transporter, uppvärmning och energianvändning. Förbränning 

av fossila bränslen frigör koldioxid som inte varit tillgängligt i kolets kretslopp på många 

tusen år, vilket ger ett överskott av koldioxid till atmosfären. Förbränning av biobränslen 

frisätter också koldioxid, men den koldioxiden har varit i omlopp i atmosfären ganska 

nyligen, och som träden tagit upp därifrån. Återplanteras träden kan dessa fortsätta ta upp 

koldioxid i samma takt som de vuxna träden huggs ner och förbränns. Fossila bränslen tar 

mycket lång tid att återbilda. På havsbottnen blir växt och djurrester olja och naturgas under 

hårt tryck och på land omvandlas växter till torv och sedan brunkol och stenkol i våtmarker. 

Både borrning efter olja och brytning av kol kan ge upphov till läckage av metangas (Bernes, 

2007). 

 

Alla är dock inte överens om att den globala uppvärmningen beror på antropogena aktiviteter, 

utan vissa menar att den enbart har naturliga förklaringar. Bland annat många stora oljebolag 

slöt sig till den skaran då klimatproblemen började uppmärksammas. I dagsläget faller allt fler 

anhängare ifrån gruppen, och konverterar till den åsikt som has av de allra flesta; att den 

förstärkta växthuseffekten är ett problem och att den i allra högsta grad påverkas av mänsklig 

aktivitet (Eklund, 2009). 

 

Den globala uppvärmningen orsakar problem överallt i världen. När klimatet blir varmare 

smälter inlandsisarna. Då de landbaserade glaciärerna smälter rinner smältvattnet ut i haven, 

vilket gör att havsytan stiger. Många idag översvämningsdrabbade områden riskerar att 

hamna under vatten permanent, om jordens medeltemperatur ökar. Områden närmare 

ekvatorn riskerar torka. Odlingskapaciteten minskar och risken för svält ökar. Golfströmmen 

kommer antagligen att försvagas (Bernes & Holmgren, 2006).  Detta beror på att vid ökad 

växthuseffekt kommer mer avrinning att ske från land. En del av havsströmmarna, som 

Grönlandsströmmen kommer då att få en lägre salthalt vilket innebär att dess temperatur ökar. 

Då ytvattnet värms upp och glaciärerna smälter blir salthalten i ytvattnet lägre. Det gör att det 

kan frysa lättare, och eftersom även vattnet under isen är sötare än normalt minskar 

djuphavsvattenbildningen och cirkulationen mellan yt- och bottenvatten minskar i sin tur. 

Enligt forskningen är djuphavsvattenbildningen motorn för havscirkulationen. Minskar denna 

så minskar alltså all cirkulation i stort (Strömberg, 2007). Nederbörden i de norra delarna av 
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världen kommer sannolikt att öka vilket i sin tur ökar risken för översvämningar, ras och 

skred. Ekosystemen förändras av den globala uppvärmningen. En del arter utrotas, och andra 

arter får anpassa sig till nya levnadsvillkor (Bernes & Holmgren, 2006). 

 

2.3. Klimatförändringar – vad kan vi göra för att minska den förstärkta 

växthuseffekten? 
 

2.3.1. Att minska växthusgaserna  

Halterna av växthusgaser låg stadigt i minst tusen år fram till 1800-talets början då de började 

öka. Detta skedde i samband med industrialiseringen. Sedan 1960-talet ökar koldioxidhalten i 

atmosfären med 1,9 ppm varje år (Bernes, 2007). 

 

För att minska förstärkningen av växthuseffekten och därigenom den globala uppvärmningen 

krävs det att människan minskar sina utsläpp av växthusgaser. De fenomen som naturligt ökar 

eller minskar växthuseffekten kan inte påverkas. Åtgärderna för de antropogena utsläppen ser 

olika ut beroende på vilken växthusgas det gäller. Koldioxidutsläppen anses mest oroande, 

och därför koncentreras de mesta av åtgärderna kring dem. Likaså räknas utsläppen av de 

andra växthusgaserna om i koldioxidekvivalenter för att det ska bli jämförbart. Beräkningar 

av växthusgasutsläpp bör göras i ett livscykelperspektiv, där hänsyn tas till en produkts eller 

aktivitets hela livscykel från vagga till grav. Annars är det svårt att jämföra vilket alternativ 

som är det bästa ur klimatsynpunkt (Bernes, 2007; Eklund, 2009). 

 

Utsläpp av växthusgaser kan kategoriseras på olika sätt. För att enklast kunna relatera till vad 

gemene man kan göra tittar vi på konsumtionsperspektivet, då det är svårt att påverka 

produktionen av varor för privatpersoner och verksamheter som sysslar med tjänster, till 

vilket skolan räknas. Generellt är det fem punkter i vårt levnadssätt och vår konsumtion som 

påverkar utsläppen av växthusgaser och som vi bör göra något åt, eftersom dessa står för 

hälften av utsläppen (Naturvårdsverket, 2008). 

 

 Hur mycket och vilken bil vi åker, 

 Hur vi värmer våra bostäder/lokaler, 

 Hur mycket el som används i bostaden/lokalerna där skolan huserar, 

 Hur mycket och vilket kött vi äter, 

 Hur långt och hur ofta vi flyger. 

 

Den sista punkten angående flygningen kan sättas lite inom parentes när det gäller skolan, 

men bör ses över om de anställda gör många och långa tjänsteresor. Svaren på de fem 

punkterna ger en överblick av en enskild människas eller en verksamhets konsumtionsmönster 

som bidrar till utsläppen av växthusgaser. Konsumtionsperspektivet gör det lätt att relatera till 

sin egen påverkan på den globala uppvärmningen. Dock kan det vara svårt att få fram 

relevanta data när man tittar på användarens växthusgasutsläpp och inte producentens, även 

om livscykelanalys görs på varan eller tjänsten (Naturvårdsverket, 2008). 

 

Den offentliga sektorn, där skolan räknas in, står för 20 % av de svenska 

konsumtionsutsläppen av växthusgaser, vilket motsvarar ca 15 Mton CO2e. Utsläppen kan 

minskas mycket genom många små förändringar. Det kan gälla både tekniska lösningar och 

förändringar i aktiviteter (Naturvårdsverket, 2008). 

 

2.3.2. Mat  

Vi kan enkelt påverka vad vi äter. Som det ser ut idag äter vi ofta mer kött än vi behöver. 
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Köttprodukter ger generellt mer utsläpp av växthusgaser än vegetariska produkter. Det är 

också skillnad i utsläppsmängden beroende på vilken typ av kött vi äter. Nötkött ger mer 

utsläpp av växthusgaser än t ex kyckling och fisk. Vegetabilier som odlas i växthus ger högre 

utsläpp av växthusgaser än de som odlas fritt utomhus. Är växthusen dessutom uppvärmda 

med fossila bränslen ökas utsläppen och därigenom klimatpåverkan. Närodlat är ett alternativ 

för att minska transportvägarna och därigenom energianvändningen. Energianvändningen kan 

också påverkas genom att man har effektiva kylar och frysar samt bra tillagningsmetoder så 

att det inte blir så stora mängder svinn (Naturvårdsverket, 2008). 

 

2.3.3. Uppvärmning och elektricitet  

Utsläpp av växthusgaser från hus och lokaler kan minskas genom en rad stora och små 

åtgärder. De största utsläppen beror av uppvärmning och elanvändning. Värms huset upp med 

fossila bränslen som eldningsolja, är det bra att hitta ett miljövänligare alternativ, både 

ekonomiskt och ur klimatsynpunkt. Andra fysiska alternativ är att tilläggsisolera, byta fönster 

eller sänka inomhustemperaturen. Energiåtgången från elanvändning kan minskas genom att t 

ex byta ut glödlampor mot lysrör, lågenergilampor och LED-belysning, installera 

rörelsesensorer så att lyset tänds och släcka automatiskt, installera grenuttag där man kan slå 

av elektronik med ett knapptryck för att undvika att de står på stand-by. Gamla elektroniska 

maskiner och saker kan bytas ut mot nya energisnålare varianter. En annan åtgärd är att se 

över hur elen som används är producerad, och byta till ett koldioxidutsläppsnålare alternativ 

om möjligt (Naturvårdsverket, 2008). 

 

2.3.4. Transporter 

Resorna påverkar utsläppen av främst koldioxid men även kvävedioxider olika beroende på 

vilket transportmedel som används, om resorna är kollektiva, enskilda samt vilket drivmedel 

som används (Naturvårdsverket, 2008).  

 

Koldioxidutsläppen från transporter minskar om vi väljer alternativ till fossila bränslen, eller 

väljer miljöanpassade fordon. Bränslemässigt finns det bioagas, etanol och FAME 

(samlingsnamn för olika typer av biodiesel) som ligger i framkant på marknaden i Sverige 

(Regeringen, 2009). Fordonsindustrin tillverkar även hybridfordon som kan drivas med olika 

typer av bränslen och/eller el. Likaså kan hänsyn tas till själva bränsleförbrukningen även hos 

bensin och dieselfordon, vilka, om de är bränslesnåla, kan minska koldioxidutsläppen 

väsentligt. Ser man det ur ett livscykelperspektiv bör tillverkningen tas med i beräkningarna 

och den beräknas stå för upp till 25 % av ett fordons totala växthusgasutsläpp under dess 

livstid. Tjänsteresor med flyg (långa) och bil (korta) bör väljas bort. Istället kan tåg och buss 

nyttjas. Ett annat alternativ i vårt digitala samhälle är videokonferenser via telelänk eller 

datakommunikation, för att komma bort från resandet helt (Naturvårdsverket, 2008). Andra 

små åtgärder för att minska bränsleförbrukningen och därigenom koldioxidutsläppen är att 

använda motorvärmare och ha rätt lufttryck i däcken (Backman, 2009). 

 

2.4. Miljöledningssystem 
 

2.4.1. Introduktion  
Ett miljöledningssystem är ett verksamhetssystem (en metod) vilket är till för att samordna 

miljöarbetet i en organisation eller i ett företag. Miljöledningssystemet skall hjälpa 

verksamheten att förbättra och förenkla sitt miljöarbete. Det skall samtidigt fungera som det 

verktyg vilket förankrar arbetet i organisationen och ser till att alla medarbetare är 

engagerade. Att arbeta utefter ett miljöledningssystem visar även omvärlden att verksamheten 
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tycker miljö är en viktig fråga och garanterar intressenterna ett visst miljöarbete inom 

verksamheten (SIS).  

 

Ledningssystem är vanliga i både kvalitet, arbetsmiljö och miljö. För samtliga förekommer 

tekniska standarder; standardiserade hjälpmedel för införande och kontinuerligt arbete på 

respektive område. Dessa standarder har tillkommit då företagens kunder, myndigheter 

(genom lagar) och andra intressenter, ständigt ställer nya och hårdare krav på verksamheten 

och dess produkter och tjänster. Istället för att alla dessa parter skall ha individuella krav vilka 

är svåra att övergripa, har de sammanställts i internationella standarder (Almgren & Brorsson, 

2007).  

 

De idag vanligast standarderna är EU:s EMAS (Eco Management and Audit Scheme) och 

International Organization for Standardization:s ISO 14001. EMAS är en förordning antagen 

år 1993 utav EU:s miljöministrar. Den är därför ett politiskt initiativ i syfte att, genom 

förbättring av företags och organisationers miljöarbete, nå en hållbar utveckling. ISO-

standarden härstammar från en rapport; Changing the Course, skriven av World Business 

Council for Sustainable Development till Rio konferensen 1992. Rapporetn visade på viktiga 

kopplingar mellan miljöproblem, ekonomisk tillväxt och dagens krav på mänsklig 

levnadsstandard. Utifrån dessa kopplingar skapades en insikt om vikten av att förändra bl a 

näringslivet och hur det fungerar för att nå en mer hållbar utveckling. ISO etablerade utifrån 

detta en strategisk grupp som tillslut tog fram ett angreppssätt riktat till organisationer och 

företag, vilket angav hur de kunde arbeta mot just en sådan utveckling (Ammenberg, 2004).      

 

Att arbeta utefter EMAS och ISO 14001 är frivilligt och helt upp till individuella företag och 

organisationer. Det finns heller inga specifika krav angående miljöledningssystemets 

svårighetsgrad eller omfattning. Däremot innehåller ISO 14001 ett antal skallkrav angående 

miljöledningssystemets innehåll, d v s hur arbetet skall genomföras i organisationen. 

Organisationer som uppfyller skallkraven i standarden kan antingen få ett certifikat, vid arbete 

med ISO 14001, eller bli EMAS-registrerade om miljöarbetet sker utifrån den standarden 

(Ammenberg 2004). EMAS och ISO 14001 kan kombineras och organisationer och företag 

kan certifieras och registreras enligt båda (EMAS). 

 

De båda standarderna (EMAS kallas oftast en standard trots att det är en förordning) är idag 

mycket lika varandra. Detta kommer utav att EMAS valt att anpassa sin utformning efter ISO 

14001 då denna gäller över hela välden och är mer använd. De skillnader som förekommer 

handlar främst om, för EMAS, utökade revisionskrav samt annan uppdelning och benämning 

av de betydande miljöaspekterna (Ammenberg, 2004).   

 

2.4.2. PDCA-cykeln 

Arbetet med ett miljöledningssystem bedrivs enklast utifrån PDCA-cykeln (även kallad 

Deming-cykeln). Arbetet ska vara kontinuerligt och systematiskt och följa PDCA-cykeln i 

den ordning bokstäverna påvisar. P står för Plan, eller planera vilket är inledningsskedet på 

miljöledningssystemet. D står för Do eller utföra och innebär själva införandet av 

miljöledningssystemet. C står för Check eller kontrollera, och innebär att att man reviderar 

miljöledningssystemet. A står för Act, eller agera och handlar om att man går igenom vilka 

åtgärder som behöver göras för att förbättra miljöledningssystemet och dess resultat. Efter ett 

varv i PDCA-cykel börjar man om igen på P, genom att planera hur man ska införa de 

åtgärder som framkom i A. Arbetet ska hela tiden leda till förbättringar. Ständiga förbättringar 

är en del av kraven för både ISO-certifiering och EMAS-registrering (Ammenberg, 2004).  
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2.4.3. Innehåll 

Ett miljöledningssystem bör innehålla vissa specifika komponenter. Då ledningen för en 

organisation enats om att införa ett miljöledningssystem, bör organisationen först göra en 

miljöutredning. Miljöutredningen påvisar vilken miljöpåverkan verksamhetens olika 

aktiviteter har, samt vilka betydande miljöaspekter som kan kopplas till dessa. De betydande 

miljöaspekterna är sådana aktiviteter med så pass stor miljöpåverkan att de behöver åtgärdas 

omgående. Utifrån miljöutredningen antas en miljöpolicy, vilken visar vad organisationen vill 

med sitt miljöarbete. Genom miljöpolicyn sätts nivån på organisationens miljöarbete. Den 

används sedan dels som ett dokument vilket skall förmedlas till de anställda och låta dem 

förstå sin del i miljöarbetet och vad ledningen vill åstadkomma. Dels används den som ett 

officiellt dokument vilket riktas utåt, så andra kan se vad organisationen har för avsikter med 

miljöarbetet. Nästa steg är att sätta upp mätbara miljömål vilka konkret visar vad 

organisationen vill förbättra och till vilken nivå. Målen kan delas upp i övergripande mål och 

delmål. Målen resulterar i specifika åtgärder; en handlingsplan. Organisationen fördelar 

ansvaret för att nå målen till olika personer eller avdelningar inom verksamheten. För att 

kunna arbeta med miljöledningssystemet och åtgärda de betydande miljöaspekter som tagits 

fram, krävs det oftast utbildning. Utbildning kan ske i form av ren miljöutbildning, men också 

genom utbildning i hur miljöledningssystem fungerar, eller inom ny teknik som kan användas 

för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Miljöarbetet ska slutligen revideras och följas 

upp. Organisationen kan på så sätt avgöra om miljömålen är uppnådda och om arbetet med 

miljöledningssystemet fungerar väl. För att kunna revidera miljöledningssystemet är det 

viktigt med ordentlig och relevant dokumentation av verksamhetens olika delar. Revision bör 

ske med ett visst intervall, både internt(för verksamhetens egen skull) och externt(för 

certifiering eller registrering). Revisionen är en förutsättning för uppföljning som i sin tur 

leder till att organisationen gör förbättringar i sitt miljöarbete (Ammenberg, 2004). 

 

2.4.4. Fördelar och nackdelar  
Det finns många fördelar med ett ledningssystem, vilket redan certifierade företag vittnar om; 

det skapas ordning och reda inom företagets dokumentationssystem och fysiska verksamhet, 

minskar material- och resursflöden vilket leder till ekonomiska besparingar, det är lättare att 

möta krav från kunder och myndigheter, personalen uppskattar arbetet och deras motivation 

och engagemang ökar, konkurrenskraften ökar etc. Det är dock svårt att i förväg avgöra hur 

mycket ett företag kommer att tjäna på införandet av ett miljöledningssystem. Detta främst 

eftersom flera av de ovan nämnda fördelarna inte kan ges ett faktiskt ekonomiskt värde 

(Ammenberg, 2004).  

 

Att införa ett miljöledningssystem innebär dock vissa kostnader. Främst ses det i form av 

personalens tid, investeringar i förbättringsåtgärder som teknik, utbildning av personalen och 

organisation av ett dokumentationssystem. En viktig aspekt vid införandet av 

miljöledningssystemet är därför att arbetet är väl förankrat hos ledningen, d v s att de stödjer 

det till fullo och är villiga att satsa tillräckliga resurser samt driva arbetet framåt. Detta kan 

vara svårt då ett företag (eller annan verksamhet) alltid har flera olika aktiviteter som kräver 

tid och ekonomiska resurser. Vid tillfällen där ledningen måste prioritera är det inte alltid 

säkert att de sätter miljöarbetet i första hand, vilket försvårar arbetet. Det är därför också 

viktigt att integrera miljöledningssystemet väl i den befintliga verksamheten. Det skall inte 

utgöra en extra ålagd skyldighet utan vara en naturlig del av verksamheten och de övriga 

ledningssystemen. Då skapas en helhet, det administrativa arbetet minskar och ledningen ges 

ett effektivt verktyg för att styra verksamheten (Almgren och Brorson, 2007). 
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I en liten verksamhet är risken större att den kompetens som krävs för ett effektivt miljöarbete 

saknas. Dessutom ses ofta pappersarbetet som alltför krångligt och tidskrävande. För sådana 

verksamheter menar Ahlmgren och Brorson, att ett ledningssystemsinförande på papperet ofta 

anses både svårt och kostsamt, men att det inte alls behöver vara så i verkligheten. De menar 

också att det, miljöledningssystem eller ej, alltid finns vissa krav som ställs på ett företags 

miljöarbete vilka måste uppfyllas (t ex gällande lagstiftning och verksamhetstillstånd). Kraven 

består i förekomsten av en viss administration, att viss miljökunskap måste finnas hos någon 

person inom verksamheten samt att miljöarbete måste tilldelas vissa ekonomiska resurser och 

tid. Detta är dock låga krav som, jämfört med många andra delar av verksamheten, inte är 

speciellt betungande och som dessutom bidrar till att förenkla och systematisera företagets 

verksamhet (Almgren & Brorson, 2007). 

 

2.4.5. Införa och arbeta med ett miljöledningssystem: ISO 14001 

I boken ISO 14001 för små och medelstora företag, författad av Richard Almgren och 

Thorbjörn Brorson (2007), beskrivs kortfattat och konsist hur utformning och införande av ett 

miljöledningssystem kan gå till.  

 

2.4.5.1. Inför miljöledningsarbetet; förhållningssätt och avgränsning 

Ambitionsnivån för verksamhetens miljöprestanda sätts av företaget, och det samma gäller 

avgränsningen för miljöledningssystemet (t ex vid verksamhetens port). Detta bidrar till en 

viss flexibilitet inom ISO 14001, men samtidigt ställs också krav på att nivån läggs tillräckligt 

högt för att det skall visa på ett trovärdigt och allvarligt menat miljöarbete. Dock finns vissa 

skallkrav i standarden som alltid minst måste uppfyllas; följa lagstiftningen (t ex använda 

bästa tillgängliga teknik, BAT), arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan, arbeta 

med ständig förbättring osv. Detta är en miniminivå och standarden ser gärna att 

ambitionsnivån läggs något högre. Det kan också finnas krav för verksamheten i annan 

lagstiftning än miljölagstiftningen samt specialkrav från kunder och andra intressenter, vilka 

också måste tas med i ledningssystemet. Ambitionsnivån och avgränsningar bestäms utav 

ledningen då de är ytterst ansvariga för verksamheten och ledningssystemet. Trovärdigheten 

vad gäller miljöarbetet beror helt på hur ledningen valt att sätta avgränsningen d v s vilken 

omfattning den innebär. Det är ett måste enligt ISO 14 001 att inkludera kärnverksamheten, 

all den resterande verksamheten samt de produkter och tjänster som är knutna till företaget. 

De satta avgränsningarna skall alltid dokumenteras (Almgren & Brorson, 2007). 

 

2.4.5.2. Att lägga grunden till ledningssystemet; praktisk planering 

Miljöledningsarbetet startar med en inventering av nuläget; vilka delar av verksamheten 

medför en påverkan på miljön, vilken sorts miljöpåverkan har dessa aktiviteter (d v s 

miljöaspekter) samt vilka miljöaspekter är viktigast att åtgärda. Efter detta definieras vilka 

krav som ställs på verksamhetens miljöarbete; lagkrav, krav ålagda genom överenskommelser 

och åtaganden samt krav från intressenter. Till sist omsätts denna kunskap i en mall för det 

praktiska miljöarbetet, en mall där mål för verksamhetens miljöarbete sätts upp. Mallen 

beskriver även hur dessa mål skall nås genom att en eller flera handlingsplaner formuleras 

(Almgren & Brorson, 2007).    

 

Nulägesinventeringen kallas ofta en inledande miljöutredning. Denna miljöutredning är 

grunden för miljöledningssystemet och det fortsatta miljöarbetet. Miljöutredningen innebär en 

kartläggning av alla aktiviteter inom verksamheten som har en miljöpåverkan, så kallade 

miljöaspekter. Man skiljer på direkta miljöaspekter; de inom verksamheten som företaget 

själva kan reglera, och indirekta miljöaspekter; de som uppstår utanför verksamhetens gränser 

men som ändå är anknutna till den och som företaget på något vis kan influera. (T ex vilken 
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transportfirma som anlitas, vart råvarorna införskaffas, till kunden tillhandahållen information 

angående det miljövänligaste sättet att kassera produkten etc.) ISO 14001 kräver att 

verksamheten ”skall upprätta, införa och underhålla rutiner för” hur de miljöaspekter som 

orsakas av verksamhetens aktiviteter, produkter och tjänster identifieras samt hur de sedan 

graderas i betydande och mindre betydande miljöaspekter. Denna information skall 

dokumenteras, hållas uppdaterad och utgöra grunden för tillämpningen av 

miljöledningssystemet (Almgren & Brorson, 2007). 

 

Identifieringen av miljöaspekter kan ske på ett antal olika sätt och skiljer sig beroende på 

verksamhetens art. Syftet är dock att ett informationsunderlag skall erhållas, vad gäller 

miljöpåverkan från verksamhetens alla aktiviteter, produkter och tjänster. Alla delar av 

verksamheten skall därför ses över (även inköp, försäljning, marknadsföring etc.). 

Informationen kan insamlas via intervjuer med anställda och tidigare anställda, genomgång av 

data gällande mängd förbrukat material och naturresurser mm., vilka utsläpp som 

resursförbrukningen medför, kartläggning av pågående miljöarbete osv. Flödesscheman är ett 

bra verktyg vilket ger en tydlig bild över material och tjänster in i, och ut ur verksamheten. 

Utredningen skall även uppmärksamma ovanliga situationer samt risker, som t ex olyckor, 

och vilka miljöaspekter de kan medföra (Almgren & Brorson, 2007). 

 

Miljöutredningen skapar en förståelse för hur verksamheten samspelar med sin omgivning 

och därför är den även viktig i mer utpräglade tjänsteföretag där miljöaspekterna oftare kan 

kopplas till rådgivning, utbildning och persontransporter än till råmaterialanvändning och 

utsläpp till luft och vatten. Det är viktigt att komma ihåg både de direkta och indirekta 

miljöaspekterna och att alla aktiviteter i verksamheten skall ses över, även produktutveckling, 

marknadsföring och upphandling mm. Några direkta miljöaspekter som oftast bör tas hänsyn 

till är; utsläpp till luft, vatten och mark, användning av råmaterial och naturresurser, 

energianvändning samt avfall och förekommande biprodukter. Några indirekta miljöaspekter 

som oftast bör tas hänsyn till; utbud av produkter och tjänster, vilka entreprenörer som anlitas, 

underentreprenörer samt leverantörers miljöprestanda samt mängden transporter och 

återvinning av material (Almgren & Brorson, 2007).  

 

Att gradera (eller vikta) och avgöra vilka miljöaspekter som är betydande kan vara en knepig 

process och genomföras på olika sätt. I ISO 14001 anges vissa kriterierna för valet av 

viktningsmetod; den bör ta hänsyn till miljöförhållanden och miljöpåverkan (t ex omfattning 

och hur länge den varar), legala krav samt krav från kunder och synpunkter från interna och 

externa intressenter. Huvudsaken är dock att tillvägagångssättet dokumenteras samt att en 

relevant motivering kan ges till valet av den använda viktningssmetoden. Metoden bör heller 

inte vara för enkel då den måste bidra till att tillräcklig information erhålls för att kunna 

gradera miljöaspekterna på ett riktigt sätt. I viktningsprocessen är det även viktigt att förstå 

den miljöpåverkan som en aspekt har. För detta finns också många olika varianter. 

Verksamheten bör välja ett sätt som passar deras ambitionsnivå. Här kan flödesschema 

användas, men även Livscykelanalyser om nivån ligger högt. Viktningen av miljöaspekterna 

är en process som måste ske kontinuerligt då lagkrav, forskning, intressentkrav och samhällets 

miljöprioriteringar förändras med tiden (Almgren & Brorson, 2007).  

 

Miljöutredningen skall även innebära att verksamheten ser över vilka krav som ställs på den, 

både interna och externa krav. Interna krav kan t ex komma från miljöpolicyn och externa 

handlar oftast om lagkrav, krav från tillsynsmyndigheter, krav i tillstånd, kundkrav, krav från 

grannar mm. ISO 14001 kräver att verksamheten ” skall upprätta, införa och underhålla 

rutiner för” att ledningen alltid skall ha tillgång till uppdaterade lagkrav samt andra krav som 
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berör verksamheten och dess miljöaspekter. Ledningen skall även ha rutiner för att kunna 

avgöra hur kraven är möjliga att tillämpa på miljöaspekterna. Dessa krav är bra att ha i åtanke 

när miljömålen sätts, främst för att integrera dem i arbetet och lättare kunna möta dem. Legala 

krav kan vara både internationella; från EU, och nationella; lagar (från Riksdagen), 

regeringsförordningar, föreskrifter (myndigheter) samt tillstånd och beslut från miljödomstol 

och tillsynsmyndigheter (Almgren & Brorson, 2007).  

 

Resultatet av miljöutredningen, grunden till miljöledningssystemets innehåll, är ett 

ledningsverktyg som ger ledningen en möjlighet att få en överblick över verksamhetens 

miljöpåverkan och, utifrån den, införa deras syn på miljöfrågor i verksamheten. Detta 

återspeglas sedan i utformningen av miljöpolicy och miljömål (Almgren & Brorson, 2007).  

 

Verksamhetens miljömål och miljöaspekter, allra främst de betydande, skall vara kopplade till 

varandra. Verksamheten skall fastställa, införa och underhålla dokumentation för 

övergripande och detaljerade miljömål kopplade till de betydande miljöaspekterna och de 

aktiviteter i verksamheten som de orsakas av. Båda målformerna skall vara mätbara och 

kopplade till miljöpolicyn samt lagkrav, krav från intressenter och krav om ständig 

förbättring. Organisationen skall också ”upprätta, införa och underhålla” en eller flera 

handlingsplaner för hur miljömålen skall uppnås. Handlingsplanerna måste innehålla en tydlig 

ansvarsfördelning, resursfördelning, tidsplan och ett tillvägagångssätt. Handlingsplanerna 

måste även ge plats för utveckling och flexibilitet och ta hänsyn till alla verksamhetsområden 

d v s aktiviteter, produkter och tjänster (Almgren & Brorson, 2007).       

 

Miljömålen som verksamheten sätter upp är till för att förverkliga den antagna miljöpolicyn, 

vilken utgör verksamhetens miljövision. Målen skall avse verksamhetens ambitioner samt de 

betydande miljöaspekter som måste tillrättaläggas. Sambandet mellan miljöaspekter, miljömål 

och miljöpolicy kan förtydligas genom en pyramidstruktur; på toppen finns miljöpolicyn, 

varefter följer övergripande mål, detaljerade mål, handlingsplaner, betydande miljöaspekter 

och botten av pyramiden utgörs av samtliga miljöaspekter (Almgren & Brorson, 2007).  

 

Miljöarbetet skall vara relevant och trovärdigt varför målen bör vara rimliga men ändå utgöra 

en utmaning. För att ha en möjlighet att avgöra måluppfyllelsen måste miljömålen kunna 

följas upp. De bör därför vara tydliga och mätbara. De skall gälla för hela verksamheten eller 

delar av den. I utformningen av miljömålen är det av vikt att ta hänsyn till miljöaspekter, 

intressenters och lagkrav, konflikter med andra aktiviteter inom verksamheten, tekniska 

möjligheter, hur verksamheten vill uppfattas av allmänheten mm. Övergripande miljömål 

skall vara strategiska och visionära samt långsiktiga. Detaljerade miljömål skall istället vara 

mer operativa, praktiska, mätbara och uppnås under en kortare tidsperiod. Indikatorer för 

mätning av miljömålen måste också fastslås, exempelvis mängd använd energi per producerad 

enhet, andel avfall som återvinns, andel återvunnet material i produkt osv. Miljömålen kan 

med fördel kopplas till riksdagens nationella miljömål eftersom tillsynsmyndigheten ofta ser 

över hur verksamheten kan bidra till deras uppfyllelse (Almgren & Brorson, 2007).  

 

2.4.5.3. Miljöpolicy  

Miljöpolicyn är ett viktigt dokument i miljöledningssystemet. Den anger ambitionsnivån för 

miljöarbetet, ger en tydlig antydan till vilka de viktigaste miljöfrågorna är och utgör 

bakgrunden till de övergripande och de detaljerade miljömålen. Miljöpolicyn skall vara 

relevant i förhållande till verksamhetens storlek, aktiviteter, produkter, tjänster och 

miljöpåverkans storlek. Den skall innehålla åtaganden om att följa lagkrav, förebygga 

föroreningar och om ständig förbättring. Den skall utgöra grunden för att fastställa och följa 
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upp miljömålen och den skall vara dokumenterad samt kommunicerad till alla som arbetar 

inom verksamheten eller på dess uppdrag. Det är ledningens uppgift att fastställa policyn 

(Almgren & Brorson, 2007).  

 

2.4.5.4. Praktiskt miljöarbete; tillämpning av ledningssystemet 

För att mål, handlingsplaner och även miljöpolicyn skall vara till någon faktisk nytta för 

miljön måste dessa implementeras praktiskt i verksamheten. Det är i det praktiska 

genomförandet som miljöledningssystemet blir till verklighet. Handlingsplanerna och målen 

skall omvandlas i åtgärder vilka ofta går ut på att utbilda personal, skapa effektiva 

kommunikationsvägar, ta fram och införa rutiner och instruktioner samt att utarbeta effektiva 

system för att hålla reda på allt arbete och alla dokument. Återigen är ledningen ansvarig att 

så sker. Detta gör de genom att bistå med tillräckliga och korrekta resurser, främst i form utav 

personal, kompetens, tid samt tekniska resurser. Resurserna krävs för att de satta målen skall 

nås, kraven på verksamheten skall kunna hanteras, ge en möjlighet till kommunikation av 

miljöarbetet till intressenter och kunder samt att miljöarbetet skall kunna analyseras i en 

internrevision. Ledningen skall också se till att det i verksamheten finns en dokumenterad och 

väl förmedlad ansvarsfördelning, d v s vem som har befogenheter att genomföra beslut samt 

delegera arbetsuppgifter, och att den med tilldelat ansvar besitter den rätta teoretiska och 

praktiska kunskapen (Almgren & Brorson, 2007).  

 

Kommunikationen inom verksamheten skall vara effektiv och tydlig, dokumenteras och följas 

upp. Miljöledningssystemet och de betydande miljöaspekterna skall ligga till grund för 

verksamhetens rutiner gällande intern och extern kommunikation samt tillhörande 

dokumentation. Den interna kommunikationen är extra viktig för att miljöledningssystemet 

skall kunna införas och fungera. Det måste också finnas rutiner för hur kommunikationen med 

externa intressenter skall ske, t ex allmänhet och myndigheter, samt hur deras synpunkter och 

krav skall dokumenteras och kommuniceras samt åtgärdas. Kommunikationen av miljöarbetet 

och dess måluppfyllelse är särskilt viktig till personalen då deras engagemang krävs för att 

ledningssystemet skall bli framgångsrikt (Almgren & Brorson, 2007). 

 

Utbildning samt försäkran om att personalen har rätt kunskaper är särskilt viktigt för de som 

arbetar med aktiviteter vilka är kopplade till de betydande miljöaspekterna. Verksamheten 

”skall upprätta, införa och underhålla rutiner för” att personalen har den rätta kunskapen.  De 

skall förstå varför det är viktigt att miljöpolicy, rutiner och krav i miljöledningssystemet följs, 

förstår de betydande miljöaspekter som deras arbetsuppgift orsakar, hur de skall bete sig för 

att minimera miljöpåverkan samt vilka roller och vilket ansvar de personligen har för att 

kraven i miljöledningssystemet uppfylls. Det är viktigt att fördela miljökunskapen på flera 

personer i verksamheten (Almgren & Brorson, 2007).  

 

2.4.5.5. Dokumentation och omfattning 

ISO 14001 kräver alltså dokumentation av: ”miljöpolicy, detaljerade och övergripande 

miljömål, beskrivning av miljöledningssystemets omfattning, beskrivning av 

miljöledningssystemets huvuddelar samt hur dessa samverkar samt hänvisning till relaterade 

dokument ”. Skriftlig dokumentation kan krävas av genom lag reglerade aktiviteter för att 

uppföljning och kontroll skall göras möjlig. Även offentlig upphandling omfattas av krav som 

måste följas och dess procedur dokumenteras. Dokumentstyrning är en viktig aspekt för att 

öka förståelsen, öka effektiviteten, förbättra styrningen, och öka sökbarheten inom 

miljöarbetet. Speciellt viktigt är att dokumentera hur sammankopplingen mellan 

verksamhetens aktiviteter och de betydande miljöaspekterna sker samt att kopplingen sker, då 

det är grunden för hela miljöledningssystemet. Dock skall ledningen tänka på att det är bättre 
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att ledningssystemet används i verksamheten än att det består av komplicerad och omfattande 

dokumentation (Almgren & Brorson, 2007).  

 

Att hitta och använda rätt dokument sker genom införande av rutiner för att godkänna 

dokument, hålla dem aktuella samt att de finns tillgängliga på rätt plats. Almgren och Brorson 

lägger stor vikt vid dokumentationens kvalitet, ordning och uppdatering samt dess förmedling 

och att inaktuella dokument tas bort (Almgren & Brorson, 2007).  

 

2.4.5.6. Uppföljning 

Uppföljningen utgör även den en viktig del i miljöledningssystemet. Den är till för att 

ledningen skall kunna utvärdera miljöledningsarbetet (verksamhetens miljöprestanda) och se 

om allt fungerar som man tänkt sig. Uppföljningen är också en förutsättning för att kravet på 

ständig förbättring skall kunna införlivas eftersom det kräver att miljöarbetet och 

måluppfyllelse redovisas. Detta innebär att mätningar, kontroller och utvärderingar av resultat 

och av företaget framtagna miljöindikatorer måste ingå i miljöledningsarbetet. (En 

miljöindikator är något som indirekt påverkas av verksamhetens miljöaspekter och vars 

påverkan kan iakttas.) Det är också viktigt för ledningen att kunna kontrollera samt redovisa 

att lagkraven uppfylls. ISO 14001 kräver att verksamheten ”skall upprätta, införa och 

underhålla rutiner för” att regelbudet övervaka och mäta sådant i verksamheten som kan ha 

betydande miljöpåverkan. Dessa rutiner skall redovisa verksamhetens miljöprestanda och 

bygga på de satta miljömålen (Almgren & Brorson, 2007).  

 

Mätningarna kan vara både kvalitativa och kvantitativa och inriktade på att övervaka utsläpp 

och andra miljöparametrar (krävs ofta i lag, t ex för att säkerställa en fungerande 

reningsutrustning), skaffa information för att kvantifiera miljöaspekterna (avgöra om de är 

betydande eller ej), bidra till uppföljning av miljöpolicy och miljömål samt uppföljning av 

verksamhetens effektivitet (energianvändning etc.). Vad som mäts är mycket viktigt eftersom 

dessa parametrar sedan används för ledningens styrning av miljöarbetet. Verksamheten måste 

alltså mäta rätt aspekter i förhållande till en relevant parameter, d v s i absoluta mått (t ex 

energi förbrukad per producerad enhet). Val av mätmetod (när, hur ofta mm.) samt vilka 

instrument som används är också av vikt för mätresultatets trovärdighet och användbarhet. 

Vad som mäts bör vara relaterat till lagkrav och krav i tillstånd samt betydande miljöaspekter, 

mål och handlingsplaner. Resultaten sammanställs och analyseras för att identifiera områden 

där man når eller inte når miljömålen och hur miljöarbetet bör fortgå (Almgren & Brorson, 

2007).  

 

Hur lagkrav efterlevs kräver uppföljning, inte bara enligt ISO 14001. Verksamheten ”skall 

upprätta, införa och underhålla” rutiner för detta. Det skall även finnas rutiner för ständig 

uppdatering av den dokumentation som finns kring lagstiftning vilken verksamheten berörs 

utav (Almgren & Brorson, 2007). 

 

Miljörevision är till för att man på ett objektivt och opartiskt sätt skall kunna kontrollera om 

miljöledningssystemet fungerar och används på rätt sätt, att dokumentationen är riktigt och att 

verksamheten arbetar med ständig förbättring. Verksamheten är skyldig att med jämna 

mellanrum internrevidera arbetet och upprätthålla en revisionsrutin. Revisionen går till så att 

information samlas in, sammanställs och analyseras varefter man sammanfattar miljöriskerna 

och de områden där förbättring behöver ske. Det är viktigt att rapportera resultatet till 

ledningen och berörda personer inom verksamheten samt tillsammans med dem fastställa vad 

som i nästa PDCA-cykel skall åtgärdas, hur och av vem (Almgren & Brorson, 2007).  
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2.4.5.7. Förbättring 

Att ledningen tar sig tillfälle att då och då gå igenom ledningssystemet och miljöarbetet är 

viktigt för att kunna omvandla uppföljningen till något konstruktivt och arbeta med ständig 

förbättring. Dessa genomgångar skall vara planerade och ske med jämna intervall, gärna efter 

varje internrevision. De är till för att säkerställa miljöledningssystemets relevans, att det är 

tillräckligt utförligt och att det har haft effekt. Ledningen bedömer då hur ledningssystemet 

kan förbättras, om ändringar behöver göras i det samt i miljöpolicyn och de övergripande 

miljömålen. Underlaget för denna bedömning skall utgöras av internrevisionen, 

verksamhetens miljöprestanda, synpunkter från intressenter, förändrade lagförhållanden mm. 

Effektiviteten är viktig och allt behöver inte behandlas på en gång (Almgren & Brorson, 

2007).  

 

Att sedan certifiera verksamheten enligt ISO 14001 är frivilligt. I Sverige sker detta genom 

certifieringsorganet SWEDAC. De utför en certifieringsrevision för att se om alla krav i ISO 

14001 uppfylls och, om så är fallet, blir verksamheten certifierad (Almgren & Brorson, 2007). 

 

2.5. Miljöarbete i skolan 
 

2.5.1. Miljöundervisning  

Miljöundervisningen i skolan kan inriktas på tre olika typer. Faktabaserad miljöundervisning 

som är knuten till vetenskapliga lösningar. Experter ska reda ut och komma med åtgärder för 

miljöproblemen. Undervisningen ligger på vetenskapliga fakta som eleverna ska ta ställning 

till. Normerande miljöundervisning innebär ett inlägg av värdering av miljöfrågorna. Hänsyn 

tas till moral och etik, men kombineras med vetenskap framtagen av experter. Vid konflikt 

mellan natur och människa skapas miljöproblem. Undervisningen är både baserad på fakta 

och elevernas egna tankar och frågeställningar kring ämnet miljö. Nyast av 

miljöundervisningsformerna är undervisningen om hållbar utveckling. Här handlar 

miljöproblematiken om konflikt mellan olika gruppers intressen. Vetenskapen blir mer 

tvärvetenskapligt inriktad. Undervisningen är baserad på social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet, och olika värderingar vägs in (Skolverket, 2002). 

 

2.5.2. Reglerande dokument  

Mer specifikt regleras skolans miljöundervisning i skollagen där det står att verksamheten ska 

vara demokratisk och att de som arbetar inom skolan ska värna om människans egenvärde och 

vår gemensamma miljö. Läroplanerna Lpfö 98, Lpo 94 och Lpf 94 är också de bindande 

dokument som reglerar miljöundervisningen. Dessa omfattar förskolan, det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen, fritidshemmet och det frivilliga skolväsendet. I dessa ingår en 

viss utveckling av miljöundervisningen ju äldre eleverna blir. I förskolan ska eleverna lära sig 

att förhålla sig till natur och miljö, och genom detta lära sig att bidra till en bättre miljö. 

Längre upp i åldrarna handlar miljöundervisningen enligt läroplanerna om att ge eleverna 

kunskap om hur de själva kan förhindra miljöproblem och även hur samhället påverkar och 

påverkas av dessa problem. Eleverna ska också uppmuntras att ta ställning till miljöfrågor ur 

både lokalt och globalt perspektiv och det är viktigt att de får skapa sig egna värderingar kring 

ämnet (Skolverket, 2002). 

 

Även kursplanerna påverkar miljöundervisningen. Nio av arton kursplaner i grundskolan 

innehåller tydliga mål för miljö- och utvecklingsfrågor. På gymnasiet finns 17 program. 

Generellt har de nya programmålen från 2000 bättre anknytning till miljö och hållbar 

utveckling än de gamla från 1994, och energihushållning och kretsloppstänk är nya begrepp 

som tagits med. Likaså finns en tydligare koppling till miljö i kärnämnenas kursplaner från 
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2000 än tidigare. Det har även utvecklats speciella kurser i miljövetenskap på gymnasienivå 

(Skolverket, 2002). 

 

2.5.3. Miljöundervisning idag  

År 2002 gjorde Skolverket en undersökning gällande miljöundervisning i skolan. Resultatet 

visade på en utbredd miljöundervisning där det är troligt att alla elever på något sätt är 

involverade. Den visade också att de metoder som användes skiljde mellan undervisningen för 

olika åldersgrupper där den faktabaserade dominerade i förskolan och de lägre årskurserna, 

den normerande bedrevs främst i de mellersta årskurserna, och undervisning för hållbar 

utveckling förekom främst på gymnasial nivå och över (Skolverket, 2002). 

 

I samma undersökning framkom att de flesta lärare ansåg miljöfrågor och lärande för hållbar 

utveckling som viktiga och något de gärna arbetar mer med i sin undervisning. De största 

hindren för detta var relativt enhälliga och bestod främst i avsaknaden av stöd, uppmuntran 

och tid, en naturlig progression i miljöfrågorna uppåt i årskurserna, arbete över 

ämnesgränserna samt avsaknad av relevant och uppdaterad undervisningsmaterial samt 

litteratur. Miljöfrågorna ansågs inte prioriterade på samma sätt som tidigare då de förekom 

mer frekvent i samhällsdebatten och stöd och uppmuntran i styrande dokument från t ex 

kommunen och skolledningen ansågs obetydlig. Istället prioriterades andra viktiga frågor 

inom skolan, som t ex mobbning och andra sociala problem. Lärarna saknade starkare 

kravformuleringar i läroplanerna för att verkligen ta sig tid att integrera miljö i 

undervisningen, de saknade även en tydlig röd tråd gällande vad eleverna ska lära sig i olika 

årskurser, och anvisningar för hur kunskapen naturligt skall progressera uppåt i årskurserna. 

Speciellt i de högre årskurserna, där lärarna bedriver undervisningen ämnesvis, ansåg de att 

stöd saknades för möjligheter till bättre sammankoppling över ämnena. Ytterligare en 

förutsättning, kanske en av de viktigaste, för att miljöundervisningen skall kunna inriktas på 

hållbar utveckling och, som läroplanen kräver, sker regelmässigt, är att lärarna har den rätta 

utbildningen. Fortbildning är därför ett måste för att många skolor skall nå upp till kraven 

(Skolverket, 2002).  

 

Skolverket föreslår därför ett antal åtgärder för förbättring som t ex utveckling av nya 

undervisningsmetoder för hållbar utveckling och en ny utformning av skolan med hänsyn till 

de krav som ställs genom utbildning för hållbar utveckling (Skolverket, 2002).  

 

För att utveckla miljöarbetet och integrera det ytterligare i skolans undervisning kan 

miljöledningssystem eller liknande vara ett bra sätt. I dagsläget finns det tre olika typer av 

miljöprogram som liknar miljöledningssystem kopplade till miljö som kan användas av 

skolor, Grön Flagg, Miljödiplomering och Skola för hållbar utveckling (Lidesten, (2003); 

SKOLFS (2009:19)). Miljöskola är en tidigare förekommande variant från Skolverket som 

lagts ner och omvandlats till Skola för hållbar utveckling (SKOLFS, 2004). 

 

2.5.4. Grön Flagg  

Grön Flagg är en utmärkelse som skolor som engagerar sig i miljöfrågor kan få från stiftelsen 

Håll Sverige Rent. Grön Flagg, som är den svenska grenen av Eco Schools, är Sveriges största 

miljönätverk för skolor och har ca 2000 anslutna skolor. Skolorna kan välja att arbete med 

något av temana konsumtion, livsstil & hälsa, kretslopp, klimat & energi, vattenresurser och 

närmiljö (Håll Sverige Rent, Grön Flagg – hållbarhet på riktigt). Grön Flagg har ett web-

baserat verktyg som underlättar användningen för skolorna. Arbetsprocessen med Grön Flagg 

påminner om ett förenklat miljöledningssystem. Skolan bestämmer sig för att de vill arbeta 

med miljö efter Grön Flaggs premisser, och ansöker sedan om ett web-konto. Ett miljöråd 
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utses på skolan med både lärare och elever (föräldrar om barnen är mycket små), och sedan 

väljer man ett tema att arbeta med. Miljörådet sätter upp mål att arbeta med och gör en 

handlingsplan för att nå målen. Denna sänds in via web-kontot till Håll Sverige Rent. Under 

arbetets gång för att nå målen rapporterar skolan löpande via sitt web-konto, och då man 

känner sig färdiga med temat skickas hela rapporteringen in till Håll Sverige Rent för 

godkännande. Blir skolan godkänd certifieras den enligt Grön Flagg och får en flagga och ett 

certifikat som bevis. Arbetscykeln är 6-18 månader och kan enkelt börja om efter certifiering 

genom att skolan antingen väljer ett nytt tema eller sätter upp nya mål inom samma tema och 

skickar in en ny handlingsplan (Håll Sverige Rent, 2010). 

 

2.5.5. Miljödiplomering  

Miljödiplomering är även det ett förenklat miljöledningssystem som utvecklats av Göteborgs 

Stad. Systemet ska fungera som ett alternativ till ISO 14001 och EMAS, och kan ligga till 

grund för ett sådant system längre fram. Till hjälp för verksamheter som vill miljödiplomeras 

finns en checklista med en miniminivå på arbetet. Diplomeringen fungerar även på 

fastigheter. Miljödiplomering utförs inte i hela landet, utan bara i vissa regionen/kommuner 

(Göteborgs Stad, 2010b). Miljödiplom ansöks om till de kommuner/regioner som utfärdar 

diplomet. Sedan kallas verksamhetsansvariga på introduktionsmöte. Miljöarbetet med 

ledningssystemet sker sedan självständigt utifrån ett arbetsmaterial innehållande checklista, 

rutiner och handledning. Specifik checklista finns för skolor. Alla tillsvidareanställda måste 

också gå en grundläggande miljöutbildning. Miljöarbetet samt deltagande i miljöutbildningen 

dokumenteras och skickas sedan in till utfärdaren av diplomet för granskning och 

godkännande. Godkänd verksamhet får ett miljödiplom som är giltigt i 12 månader. 

Verksamheten kan sedan omdiplomeras genom fortsatt arbete med det arbetsmaterial man har 

och uppdatering av vissa dokument samt genom att göra en miljöplan för det kommande året. 

Detta ledningssystem är inte kostnadsfritt utan det tas ut en anslutningsavgift på 4000 kr exkl 

moms, och även diplomeringen kostar beroende på hur omfattande den är (Göteborgs Stad, 

2010a). 

 

2.5.6. Skola för hållbar utveckling  

Skolor som arbetar med hållbar utveckling kan få Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar 

utveckling. Ansökan om utmärkelsen skickas till Skolverket och ska redogöra för hur skolan 

arbetar med hållbar utveckling. Enligt SKOLFS 2009:19, så ska både anställda och elever 

vara engagerade i och införstådda med arbetet för hållbar utveckling och mål, åtgärder, 

handlingsplaner samt utvärdering sker gemensamt. Anställda ska få kompetensutbildning 

inom området och skolan ska samarbeta med andra aktörer. Arbetet ska årligen utvärderas och 

följas upp utifrån de kriterier som finns uppsatta i SKOLFS 2009:19 (se bilaga 1), samt 

skolans egna mål. Skolverket utfärdar sedan en utmärkelse som gäller i tre år och kan 

förlängas med tre år om skolans arbete med hållbar utveckling fortsätter. Utmärkelsen 

berättigar skolan till en logotype som kan användas för att marknadsföra skolans 

hållbarhetsarbete (SKOLFS 2009). Arbetet med Skola för hållbar utveckling grundas alltså på 

lärande för hållbar utveckling vilket innebär att eleverna skall förberedas på att aktivt delta i 

samhället samt få den kunskap som krävs för att ta personligt ansvar. Enligt skolverket ingår 

följande kriterier i lärande för hållbar utveckling; demokratiska arbetssätt, kritiska 

förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, mångfald av pedagogiska metoder samt 

delaktighet och inflytande (Skolverket 2010). 

  

2.5.7. Miljöskola  

Tidigare fanns även Skolverkets utmärkelse Miljöskola. Detta ledningssystem har sedan 2004 

övergått i utmärkelsen Skola för hållbar utveckling (SKOLFS, 2004). Miljöskola var ett 
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omfattande alternativt miljöledningssystem för skolor. Miljöarbetet skulle vara övergripande 

men också specifikt täcka in områdena verksamhet, arbetsmiljö och hälsoarbete samt fysisk 

miljö. Det övergripande arbetet var utformat som ett miljöledningssystem med en drivande 

ledning, miljöutredning av verksamheten, upprättande av handlingsplan, samt utvärdering och 

uppföljning. Hela skolan skulle vara delaktig och arbeta för hållbar utveckling, för att erhålla 

utmärkelsen Miljöskola. Arbetet var dock främst inriktat på de ekologiska aspekterna och dess 

miljöpåverkan. För att få utmärkelsen var skolan tvungen att arbeta med samtliga kriterier 

under områdena Övergripande och Verksamhet i SKOLFS 1998:25, de delar av området 

Arbetsmiljö och Hälsoarbete som gick att anpassa i verksamheten och 15 kriterier inom de nio 

delområden som fanns presenterade under området Fysisk miljö, vilken bla inbegriper mat, 

livsmedel, material, energi, vatten och avfall. Arbetet med Miljöskola handlade om att dels 

minska miljöpåverkan från den fysiska delen av skolverksamheten, men även att få in miljö i 

undervisningen och genom det få eleverna medvetna om miljön och miljöproblemen. 

Eleverna skulle vara delaktiga i undervisningen och det var bra med samarbete med 

verksamheter utanför skolan, samt att se miljön både i ett lokalt, regionalt och internationellt 

perspektiv. Arbetsmiljön skulle vara bra och hälsofrämjande åtgärder främjas. Miljöarbetet 

skulle vara demokratiskt. För att få utmärkelsen skulle skolan först skicka in en 

avsiktsförklaring tillsammans med ett handlingsprogram till Skolverket där det framgick att 

de ville arbeta för utmärkelsen Miljöskola, och hur arbetet skulle gå till. När de mål som stod i 

handlingsprogrammet blivit uppfyllda kunde skolan ansöka om själva utmärkelsen, genom att 

sända in dokumentation över sina förbättringar tillsammans med ett nytt handlingsprogram 

där skolan gick vidare med arbetet med de tidigare valda kriterierna och fem nya kriterier. 

Beslutade Skolverket att godkänna skolan fick den ett diplom och en logotyp att använda för 

marknadsföring som var giltig i tre år. Revision för att behålla utmärkelsen måste ske inom 

dessa tre år, och skedde på samma sätt som är beskrivet ovan (SKOLFS 1998). 

 

2.6. Miljöundervisning 
 

2.6.1. Miljöpedagogik  

Barn lär sig saker som vi undervisar dem om, men de lär sig också av hur vi uppför oss och av 

de attityder och värderingar som vi har. Det innebär att barn tar efter vuxnas och andra barns 

beteende, och gör som andra gör. Detta kan vara både positiva och negativa imitationer. 

Fördelen med detta är att man kan få barn att lära sig och ta efter bra säker redan i tidig ålder. 

Följs det sedan upp under uppväxten, kan vuxna få barn att ta efter värderingar och beteende 

som de tar med sig vidare in i vuxenlivet. Barn lär också andra barn, vilket innebär att om 

vuxna lär en grupp barn en sak och dessa barn sprids i andra grupper för de med sig 

kunskapen vidare till barnen i de nya grupperna. Detta tänk kan implementeras på 

miljöundervisning. Om lärare och förskollärare börjar prata miljö och miljöproblem med 

barnen i tidig ålder tar de med sig dessa värderingar och denna kunskap under sin uppväxt 

(Gustafsson, 1993). 

 

Barns utveckling är en process som beror av tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen. 

Barnet påverkas sedan av sin omgivning och de människor, händelser och saker det utsätts 

för. Genom detta utvecklas barnet och skaffar sig nya erfarenheter, kunskaper och intressen. 

Olika barn tar till sig olika saker eftersom de har olika utgångspunkt (Flising, 1984). 

 

Miljöpedagogik handlar enligt Gustafsson (1993) om att få barn att känna samhörighet med 

miljön, att allt är ett kretslopp. Det handlar också om att visa att allt vi människor gör har en 

påverkan på miljön. Miljöpedagogik innebär att lära barn vilka som är människans basala 

behov och vad som krävs i mänskliga aktiviteter för att uppnå dessa, och att lära barnen att 
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värdera vad som är acceptabelt i miljöpåverkan, och att ta ställning i olika frågor, bilda sig en 

egen uppfattning. Undervisningen ska vara byggd på en demokratisk och solidarisk grund och 

sträva efter hållbar utveckling. Barnen ska vara delaktiga, och utvecklas i sitt tänkande kring 

miljö (ibid).  

 

Interaktiv pedagogik där läraren kombinerar teori och praktik och barnen själva får lära sig 

nya saker och bilda sig uppfattningar är ett bra sätt att angripa miljöfrågorna. Temaarbete är 

en variant av interaktiv pedagogik som fokuserar på en sak, men ändå är flexibelt och 

verklighetsrelaterat (Flising, 1984). 

 

 

 

 

3. Metod  
 

3.1. Syfte med forskningen 
Syftet med studien är att ta fram ett underlag till ett klimatledningssystem som kan användas i 

Svenska skolor. Tillvägagångssättet är i första hand explorativt. Detta för att täcka in så 

mycket som möjligt av information kring klimatproblem och miljöledningssystem kontra 

miljöarbete och miljöundervisning i skolor. Tanken med studien är att den ska leda till vidare 

studier inom samma avgränsningsområde (Patel & Davidsson, 2003). 

 

3.2. Angreppsätt och strategi 
Studien görs som en kombination av teoretisk studie och empiriskt test. Blandning av 

litteraturstudie och praktisk studie är en fördel eftersom litteraturstudien snabbt kan 

sammanställa befintlig information och relevant fakta medan testet återspeglar verkligheten. 

Genom den teoretiska studien tas fakta fram angående miljöledningssystem, 

klimatförändringar och miljöarbete i skolan. På detta sätt erhålls relevanta parametrar och 

moment vilka kan ingå i ett klimatledningssystem. Parametrarna adapteras sedan möjligen för 

att de skall passa in i en skolverksamhet snarare än ett företag. Den praktiska studien är till för 

att visa om författarna i litteraturstudien antagit korrekta moment och parametrar samt för att 

se om skolan är redo för ett mer strategiskt miljöarbete. Den empiriska studien tillsammans 

med den teoretiska studien ger underlag till ett klimatledningssystem för skolor. 

 

Studien baseras både på hermeneutiska och positivistiska förhållningssätt. Hermeneutiska 

studier beaktar en varierad verklighet där det förekommer flera sanningar utifrån egna och 

andras uppfattningar och tolkningar. Positivistiska studier söker endast efter en sann slutsats 

och inga alternativa sanningar förekommer. Den teoretiska litteraturstudien är baserad på 

tidigare forskning, medan den empiriska studien ger möjlighet till mer fri tolkning, genom 

skolpersonalens svar på enkäter och intervjuer. Slutsatsen är en sammanvägning av teoretiska 

fakta, analyser av enkäter och intervjuer, samt författarnas värderingar, vilket torde innebära 

ett, för studien, övervägande hermeneutiskt förhållningssätt (Patel & Davidsson, 2003). 

 

3.2.1. Intressentanalys 
Studien initieras av en intressentanalys, vilken genomförs för att skapa en överblick över de 

inblandade i, och påverkade av studien. Genom detta framkommer vilka författarna skriver 

för samt vilka personer som kan behöva kontaktas för att övergripande och genomtänkt 

resultat. 
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3.2.2. Litteraturstudie 
Litteraturstudien gick till så att ett flertal böcker samt internetmaterial har genomlästs. 

Litteratursökningar gjordes på LIBRIS, Google och direkt på universitetsbiblioteken i Örebro, 

Karlstad och Bournemouth (England). De sökord som användes var: Miljöledning, 

Miljöledningssystem, Environmental management, Environmental management systems, ISO 

14001, EMAS, Miljöledningssystem Skolverket, Miljöledningssystem skola, Hållbar 

utveckling, Hållbar utveckling Sverige, Hållbar utveckling kommuner, Hållbar utveckling 

Regeringen, Sustainable Development, Sustainable development FN, Sustainable 

development EU, Hållbar utveckling skola, Hållbar utveckling skolverket, Our Common 

Future, Klimat, Klimatarbete i skolan, Klimatsmart skola, Social påverkan barn, 

Miljöpedagogik, Miljöundervisning och Grön Flagg. 

 

För studien relevanta hemsidor som kan kopplas till det behandlade ämnet har besökts för 

övergripande information. Dessa har i första hand bestått av EMAS, ISO och SIS 

(miljöledningssystem), Skolverket (miljöundervisning) och Naturvårdsverket (klimat). På 

dessa hemsidor har information sökts i form av bla rapporter, men även länktips och 

litteraturtips vilka lett vidare till ytterligare information. På samma sätt har mer litteratur 

erhållits ur referenslistor i rapporter och böcker.  

 

Litteraturstudien har gjorts för att få fram de parametrar som är viktigast att titta på när man 

inför ett miljöledningssystem, vad sådana system i allmänhet innefattar, samt dess för- och 

nackdelar. En övergripande studie har gjorts av dagens miljöarbete i stort i Sverige och på 

Svenska skolor. Likaså har litteraturstudien omfattat klimatförändringar och problematiken 

kring detta.  

 

Alla parametrar har vägts sammans så författarna kunnat avgöra vilka av dem som skall ingå i 

ett miljöledningssystem för skolan inriktat på klimat; Vad ett klimatledningssystem skall 

innehålla för att vara lätt att införa, vara till nytta i undervisningen, samt minska den förstärkta 

växthuseffekten.  

 

Resultatet utgör en grov mall till ett miljöledningssystem som stämmer överens med dessa 

kriterier. För att testa litteraturstudiens påvisade moment och parametrar i verkligheten följs 

den av ett praktiskt test, genom en empirisk studie av två skolor.  

 

3.2.3. Urval av skolor 

Efter att ha tittat på de idag existerande formerna av miljöarbete i skolor, skickades e-post ut 

till de skolor som redan påbörjat miljöarbete i Karlstad/Hammaröområdet samt Örebro län. E-

post skickades även ut till skolor i författarnas närområde, begränsat till Lindesbergs 

kommun, Nora kommun, Ljusnarsbergs kommun och Hammarö kommun. Ingen vikt lades 

vid skolans årskurser eller storlek. Målet var att få två försöksskolor i olika kommuner, helst 

med olika åldersgrupper. Totalt 29 skolor kontaktades. Då få skolor svarade på e-brevet, togs 

även telefonkontakt med de skolor som inte besvarat e-posten. Två skolor antog sig frivilligt 

uppgiften att vara testskolor; Hallersruds skola och Storåskolan. 

 

Storåskolan är en högstadieskola med elever i årskurserna 5-9. skolan ligger i Storå i 

Lindesbergs kommun. Skolan har ca 190 elever och 30 anställda. Storåskolans profil är i 

dagsläget att arbeta för att skapa en trygg skolmiljö, och skolan har en strävan efter god 

gemenskap (Lindesbergs kommun, 2010). Storåskolans vision lyder: ”I vår skola lägger vi 
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grunden till ett livslångt lärande genom kunskap och hållbar utveckling i en lustfylld och 

trygg lärmiljö” (Storåskolan, 2009). 

 

Hallersruds skola ligger i Hammarö kommun. Skolan har elever från förskolan till och med 

årskurs 6. Antalet elever är ca 165 st., och skolan har ca 20 lärare i personalen. Hallersruds 

skola är en av kommunens äldsta skolor. Den ligger lantligt och angränsar både till skog och 

åkermark. Till rektorsenheten hör även tre förskolor. Hallersruds skola är engagerad i 

miljöfrågor genom arbete med Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling (de har mottagit 

båda utmärkelserna) och erhöll 2009 Hammarö kommuns miljöstipendium (Lola Segolsson).  

 

Ett stort bortfall bland de skolor som erbjudits vara testskola uppmärksammades. Endast fem 

skolor svarade via e-post, och två skolor vid telefonkontakt. Övriga skolor har inte skickat 

varken nekande eller jakande svar per e-post eller ringt tillbaka. 

 

3.2.4. Enkätundersökning 

En enkät delades ut till samtliga lärare på Storåskolan respektive en fjärdedel av lärarna på 

Hallersruds skola. Anledningen till att färre enkäter delades ut på Hallersruds skola bestod i 

att rektor Lola Segolsson kunde garantera att samtliga besvarades och hon valde även lärare 

så att både förskole-, låg- och mellanstadielärare fanns representerade. Denna garanti av 

spridning och svarsfrekvens samt att all lärarpersonal på skolan är klasslärare, bidrog till att 

författarna ansåg sig få en tillräcklig grund för studien med endast 5 enkäter. Enkäten 

återfinns i sin helhet i bilaga 2. Enkätfrågor togs fram dels specificerat utifrån det teoretiska 

materialet som erhållits i litteraturstudien, och dels från en tidigare genomförd enkät utförd av 

Skolverket (2002). Enkäterna sammanställdes dels i text men även i en övergripande tabell. 

Fråga 4 och fråga 13 redovisas separat i egna tabeller, anpassade efter frågorna, där alla 

svarsalternativ finns representerade. Fråga 4 besvarades genom att kryssa i samtliga alternativ 

som lärarna ansåg ha betydelse. De förkryssade svaren redovisas i en tabell och det alternativ 

med flest kryss anses vara viktigast och det med minst antal kryss är minst viktigt. På fråga 13 

fick respondenterna numrera svarsalternativen från 1-6 där 1 var viktigast och 6 minst viktigt. 

Siffrorna på respektive svarsalternativ har summerats i en ranknings-matris, för att utröna 

vilket alternativ som var mest viktigt. 

 

3.2.5. Intervjuer 
Personliga intervjuer erbjöds rektorer på respektive skolor med avseende på skolans 

miljöarbete som helhet, samt dess klimatpåverkan. En sådan genomfördes med rektorn på 

Hallersruds skola medan rektorn på Storåskolan, i brist på tid, valde att besvara samma frågor 

via e-post. Intervjufrågorna återfinns i sin helhet i bilaga 3. Intervjun var indelad i fyra delar 

med olika sorters frågor för att göra materialet mer överskådligt. Intervjun tilläts ta maximalt 

två timmar. Efter sammanställning skickades materialet tillbaka till rektorerna för verifiering 

och kommentarer, om något inte skulle stämma eller inte framgått ordentligt, i författarnas 

tolkning. 

 

3.3. Validitet och Reliabilitet 

Granskningen av ett arbetes kvalitet görs genom att titta på dess reliabilitet (noggrannhet) och 

dess validitet (tillförlitlighet) (Wolming, 1997). 

 

3.3.1. Validitet 

Validiteten innebär att man i en undersökning mäter det man verkligen velat mäta. I en 

empirisk undersökning i form av intervjuer och enkäter utgör forskaren och verktygen, i det 

här fallet en intervju och en enkät, mätinstrumenten. För att mäta det studien avsett krävs att 
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frågorna i enkät och intervju är utformade efter ändamålet. Då detta är en delvis hermeneutisk 

studie utgör både respondentens tolkning av frågorna och forskarens tolkning samt värdering 

av svaren, en betydelse för resultatet (Wolming, 1997).      

 

Studien har gjorts utifrån två kombinerade teori- respektive empiriavsnitt, vilket gett en 

möjlighet för författarna att testa resultaten av den teoretiska studien. 

 

Genom att på det sättet använda sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder kan en mer 

nyanserad bild av utfallet i studien erhållas (Wolming, 1997). I den här studien har 

littaraturstudie och enkätsvar legat till grund för den kvantitativa analysen och intervju med 

rektorer på testskolorna har sedan använts för att kvalitativt värdera och tolka de kvantitativa 

resultaten. 

 

Ett sätt för validering är triangulering. Det innebär att man studerar objektet, med flera, och så 

skilda metoder och angreppssätt som möjligt. Om föreställning och utfall för de olika 

angreppssätten är överensstämmande så har processen en relativt hög validitet. Vid 

användning av olika typer av mätinstrument och ansatser fås därför en mer valid bild av 

studieobjektet än om endast en metod använts (Wolming, 1997). Kombinationen av teori och 

praktik, samt olika testgrupper i form av forskare (litteratur), lärare (enkät) och rektorer 

(intervju) torde ge ett brett underlag för analysen. 

 

En ren litteraturstudie skulle ge mycket bra information och underlag för ett förslag till ett 

klimatsystems utformning, men inte bidra till en lika relevant diskussion. Resultatet av en rent 

praktisk studie torde vara svårt att tolka eftersom författarna utför den utan underlag, endast 

utifrån tidigare erfarenheter. Resultatet skulle då inte bli mindre tillförlitligt. 

 

Skolorna har ställt upp frivilligt, vilket tyder på ett intresse för miljö. Dock har de olika 

varianter på sitt miljöarbete och sin miljöundervisning. Spridningen av ämneslärare och 

klasslärare, samt antal verksamma år är hög. Skolorna representerar också olika årskurser. 

Skolorna är belägna i olika kommuner, men de är båda placerade på landsbygden. En 

stadsskola kunde ha gett ett bredare perspektiv på miljöarbete och miljöundervisning i skolan. 

 

3.3.2. Reliabilitet 

Reliabiliteten utgör en anvisning över hur noggrant ett mätinstrument mäter verkligheten. 

Mätinstrumentet bör ge tillförlitliga resultat. Det skall dessutom vara möjligt att inom en nära 

framtid replikera studien och erhålla likvärdiga resultat, vilket en hög reliabilitet är en 

förutsättning för (Wolming, 1997). 

 

För att en studie ska vara tillförlitlig måste den vara korrekt genomförd (Thurén, 2007). 

Reliabiliteten avgör samtidigt en undersöknings validitet men inte tvärt om. Noggrannhet 

krävs för att det skall bli tillförlitliga resultat (Wolming, 1997). I den här studien har 

författarna försökt basera den teoretiska studien på tidigare forskning. Intervjuerna och 

enkäterna har bedömts så objektivt som möjligt. 

 

För att få ett omfattande material till litteraturstudien har många olika källor använts. Detta 

har gett en bred bas att utgå ifrån. Skolverkets rapport Hållbar utveckling i skolan (2002) har 

legat till grund för stora delar av arbetet kring miljöundervisning. Skolverkets egen enkät, 

vilken återfinns i bilaga 4 i deras rapport, har använts som mall till den första delen av 

författarnas enkät. Denna enkät kan ses i bilaga 2 i rapporten. Några frågor har direkt 
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återanvänts från Skolverkets rapport då de stämde bra överens med det författarna önskar 

mäta samt för att kunna avgöra om svaren likvärdiga idag (ibid). 

 

Ett problem gällande intervjuer utgörs av den så kallade intervjuareffekten. Intervjuaren 

uppträden då på ett sådant sätt att respondenten omedvetet eller medvetet svarar så som 

intervjuaren vill. Den intervjuade personen kanske då inte svarar som denne tycker innerst 

inne (Patel & Davidson, 2003). Detta har motverkats genom att intervjuaren uppträtt så 

neutralt som möjligt, om än nyfiket och intresserat, samt undvikit ledande följdfrågor. 

 

Lärarenkäten och intervjufrågor till rektor återfinns i bilaga 2 respektive 3. Att kombinera 

lärarenkät och intervju med rektor ger större tillförlitlighet i resultatet då rektorns värderingar 

och ambitioner om vilket miljöarbete som bedrivs och borde göras, kan ställas i relation till 

lärarnas åsikter, samt svar på vad de på skolan faktiskt gör angående miljöundervisning och 

miljöarbete. 

 

 

 

 

4. Resultat 
 

4.1. Fallstudie 1, Hallersruds Skola.  
En praktisk studie har genomförts gällande miljöarbete och miljöundervisning i skolan. Denna 

studie (studie 1) har genomförts på en låg- och mellanstadieskola i Hammarö kommun, 

Värmland. Hallersruds skola är en liten och lantligt belägen skola där merparten av lokalerna 

är gamla. På skolan finns ca 165 elever och totalt 48 personer i personalen, varav ca 20 är 

lärare.    

 

4.1.1. Intervju med rektor Lola Segolsson 

Lola Segolsson har arbetat som rektor på Hallersruds skola i sju år. Rektorsområdet innefattar 

skolan med elever från förskolan till och med årskurs 6 samt ytterligare tre förskolor. Innan 

Lola tillsattes som rektor på skolan arbetade hon som fritidspedagog.  

 

4.1.1.1. Del 1. Miljöundervisning idag 

Lola anser att miljöundervisning är mycket viktigt. Det är ett ämne och ett moment som skall 

genomsyra all undervisning. Vid följdfrågorna: Varför? Vad bottnar denna övertygelse i? 

svarar Lola att hennes miljöengagemang och arbete med miljö i skolan kommit naturligt då 

det alltid funnits som en del av hennes värdegrund. Även skolans geografiska läge bidrar till 

hennes åsikter kring miljöundervisning, i och med att den ligger så lantligt; i skogskanten och 

med närhet till ängar och vatten. Hallersruds skola är dessutom inhyst i gamla och slitna 

lokaler som verksamheten egentligen har växt ur, vilket medfört att eleverna vistas mycket 

utomhus. Även en stor del av undervisningen sker i naturen runt skolan. Skolans lärare 

använder naturen som klassrum (bl a har ett stort vindskydd med eldstad byggts med plats för 

en hel klass) och det ger en mycket naturlig koppling till miljön, både att prata om den och 

arbeta med den.  

 

Miljöperspektivet integreras därför i nästan alla ämnen i skolan. Detta sker genom ett arbete 

både i, och med, naturen och miljön. Som exempel berättar Lola om en naturstig som eleverna 

går ibland varefter de får räkna ihop hur ”långt” de sammanlagt gått på en termin (för något år 

sedan gick de till Ryssland) och de redovisar uträkningarna i tabeller och grafer. De odlar 
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även potatis på skolgården som räcker till ett mål för alla elever, de anordnar 

skräpsamlardagar mm.  

 

De, för miljöundervisningen, styrande dokument som används av skolan utgörs av läroplan, 

kursplaner, skolplan, lokal arbetsplan och även vissa (frivilliga) krav från de ledningssystem 

man använder. Samtliga behandlar miljö och miljöperspektiv i undervisningen. Den lokala 

arbetsplanen är författad av skolan själv och anger konkreta mål bl a gällande 

miljöundervisningen; att Grön Flagg skall behållas och att man skall arbeta aktivt med och 

integrera hållbar utveckling i undervisningen. Det sistnämnda sker mycket genom att arbeta 

med värdegrundsfrågor inom olika kategorier. Följdfrågan: vilket dokument anser du vara det 

mest vägledande? ställs. Lola anser att läroplanen är det mest övergripande dokumentet och 

tycker dessutom att detta har en mycket tydlig formulering gällande skolors miljöarbete och 

arbete med hållbar utveckling. Läroplanen förkunnar på ett tydligtsätt att undervisning för 

hållbar utveckling skall genomsyra verksamheten, på alla nivåer och i alla ämnen. Varför 

många rektorer och lärare inte gör samma bedömning som hon tror hon helt enkelt beror på 

att läroplanens formulering tolkas olika utifrån den egna personen och hur de själva ser på 

miljöfrågor och undervisning. Hur kan man lösa detta tolkningsproblem? Undrar då 

författarna. Lola anser inte att läroplanen behöver omformuleras men man kan, från 

regeringens och Skolverkets sida, implementera läroplanen bättre i detta avseende. 

Regeringen bör trycka mer på vikten av att hållbar utveckling skall genomsyra all verksamhet, 

att det gäller alla skolor och elever, i allt de gör. Detta behöver även kommuniceras på ett 

bättre och tydligare sätt så att det når ut till alla rektorer och lärare och att de förstår vad som 

krävs. Kan krav formuleras och ställas på skolorna, t ex genom att göra vissa delar av Skola 

för hållbar utveckling obligatoriska, och på så sätt kräva ett miljöarbete? undrar författarna. Ja 

absolut tycker Lola. Ett uppvaknande behövs hos landets rektorer. Det ligger också i 

kommunens intresse att skolor arbetar med miljö säger Lola. Det ger kommunen en viss status 

och stärker dess kvalitetsarbete gällande skola och undervisning. Den önskade påtryckningen 

från regeringen och Skolverket kan därför ske via de kommunala politikerna och förmedlas 

genom dem som sitter med i skolans (högsta) ledning.  

 

Personalen på Hallersruds skola har en mycket god inställning till ämnet miljö och 

miljöundervisning. Att de är så engagerade är en starkt bidragande orsak till att miljöarbetet 

på skolan har kommit så långt. Tre av lärarna är drivande i skolans miljöråd som även består 

av föräldrar och elever. De tre ser bl a till att det praktiska arbetet med komposttömning, 

skötsel av skolans park, organisation av städdagar mm. fungerar bra. Som följd av detta ställs 

frågan: Vad anser eleverna om miljöundervisningen och att de får arbeta så mycket med 

ämnet? Eleverna uppskattar det mycket och Lola upplever det som att de tycker det är mycket 

roligt. De är stolta över sitt arbete och berättar gärna vad de lärt sig. Lola arbetar för att 

ytterligare stärka skolans miljöprofil och tar därför så ofta hon kan kontakt med pressen i 

samband med speciella miljödagar eller då de gör något annorlunda i undervisningen. Barnen 

uppskattar intresset utifrån och har flera gånger medverkat i både lokalradion och i lokala 

dagstidningar. 

 

Skolledningen består av kommunens rektorer, förvaltningschef (tjänsteman), kommunchef 

(tjänsteman) och politiker ur bildningsnämnden. Deras inställning till miljö och 

miljöundervisning är inte särskilt uttalad. Däremot finns vissa krav från kommunens politiker 

gällande miljöundervisning i skolans kommuner vilket sammanställs i kommunens skolplan 

(plan för förskola och skola). Där nämns bl a att ett visst antal av kommunens 

skolverksamheter skall arbeta med Grön Flagg. I detta samband anser Lola att högre krav kan 

ställas på skolornas verksamhet från bl a regeringen och Skolverket. Kraven borde sedan 
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göras obligatoriska i kommunens skolplan och då kommuniceras på ännu ett sätt, genom 

kommunens politiker.   

 

Miljöarbetet på Hallersruds skola dokumenteras och kommuniceras på två sätt. Det arbete 

som relateras till Grön Flagg skrivs ner och rapporteras till Håll Sverige rent en gång i 

halvåret då de måste redovisa sina ansatser för att behålla utmärkelsen. Arbetet med Skola för 

hållbar utveckling sammanställs och redovisas vart tredje år av samma anledning. En gång om 

året görs också en kvalitetsredovisning av skolans verksamhet, och då även miljöarbetet, 

vilken rapporteras till kommunen. Skolan använder sig, som tidigare nämnts, av pressen för 

att förmedla vissa delar av sitt miljöarbete till allmänheten. Som exempel kan nämnas 

tillfällen som då de haft en el-fri dag i samband med Earth Hour. Informationsbrev angående 

elevernas miljöarbete sammanställs och skickas ut till föräldrar för att även de skall få en 

inblick av vad skolan gör på området. Vad anser föräldrarna om skolans miljöprofilering? 

Undrar författarna. Lola säger att föräldrarna verkligen uppskattar skolans miljöarbete och att 

de gärna hjälper till vid behov, som t ex då skolans ”ute-klassrum” i form av ett vinskydd 

behövde renoveras.   

 

Lola tycker att det är enkelt att få fram relevant och uppdaterad litteratur samt 

undervisningsmaterial till miljöundervisningen. Lärarna hittar det ofta själva men skolan tar 

även gemensamt fram material, t ex via WWF, då de anordnar gemensamma temadagar eller 

arbetsmoment. Miljöledningssystemens administratörer, som Håll Sverige rent, bidrar med 

mycket bra material. Skolan får också material skickat till sig från näringslivet, t ex lokala 

företag som pappersbruket Stora Enzo. De distribuerar en Natur- och Miljöpärm som används 

i årskurs 4-6. Skolan erhåller även material från organisationen Teknikföretagen.  

 

4.1.1.2. Del 2. Förbättring av miljöundervisning 

Dokumentationen kring miljöundervisning och miljöarbete finns idag inte samlad och är inte 

heller särskilt lättöverskådlig. Lola anser dock att en samordning absolut skulle vara 

önskvärd. Om det vore lätt att jämföra krav från de olika ledningssystemen, se hur de skiljer 

sig från varandra och hur de kan kopplas samman med politiska krav samt krav från 

styrdokument osv., skulle en mycket bättre överblick kunna erhållas.  

 

En ökad tillgänglighet på undervisningsmaterial och litteratur är inget som känns nödvändigt 

just nu anser Lola. Det finns massor på nätet, främst då i samband med ledningssystemens 

organisationer, men även annat material kan beställas. En bra internetkälla för material är 

enligt Lola www.hållbarutveckling.nu. Hon upplever att det är lika lätt att hitta bra material 

och litteratur för all åldersgrupperna på skolan. En vikig följdfråga ställs: Hur samordnar man 

miljöundervisningen på skolan så att det blir en naturlig påbyggnad av kunskap i de stigande 

årskurserna? Det finns inget uttalat system för hur miljökunskapen skall utvecklas och byggas 

på säger Lola. Men det är heller inget som hon saknar. Skolan är liten och personalen utgörs 

endast av klasslärare vilka stannar med klassen under låg- respektive mellanstadiet. Detta gör 

det enkelt att planera en naturlig påbyggnad och utveckling av elevernas kunskap i ämnet 

miljö. Hon upplever också att personalen har en god intern kommunikation och de uppdaterar 

varandra för att hålla koll på vad barnen kan och vad de inte kan inom olika åldersgrupper. 

Även skolans gemensamma miljöarbete främjar en samordning av kunskapen. Vilken roll tror 

Lola att det spelar för deras miljöarbete, både att det har gått så bra att implementera och att 

det är så utbrett på skolan, att de i det närmaste endast har klasslärare? undrar författarna. Här 

svarar hon att hon absolut tror det är stor skillnad på hur lätt det är att införa och arbeta med 

miljö i skolan beroende på om skolan har klass- respektive ämneslärare. För ämneslärare tror 

hon det är extra viktigt med en stark ledning som tydligt trycker på läroplanens formulering 

http://www.hållbarutveckling.nu/
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att alla skall arbeta med miljö i undervisningen och att skolan har en gemensam vision om 

miljöarbetet. Är det då lättare att arbeta med miljö för klasslärare? frågar författarna. Lola 

svarar med eftertryck att nej, det tror hon inte. Hon säger att om hon vore rektor för en 

högstadieskola skulle hon driva den precis likadant. Hon tror dock att lärarnas engagemang 

har en stor betydelse för miljöarbetets framgång. Hon har haft tur säger hon. Om hon hela 

tiden fått arbeta i motvind hade det inte varit lika roligt och samtidigt mycket svårare att orka. 

Om hon blivit kraftigt motarbetad av personalen hade det varit lätt att lägga ner mycket av 

miljöarbetet eller minska på ambitionerna.  

 

Lola anser att miljöarbete skall få ta den tid som krävs, man samtidigt så påpekar hon att 

miljöarbete, speciellt i de ämnen som inte explicit kräver detta, inte heller behöver ta tid. I t 

ex spanska kan eleverna läsa om miljöproblem på spanska, lära sig om miljötyper i Spanien, 

diskutera värdegrund på spanska osv. lika gärna som man kan läsa om andra nyheter, eller 

påhittade historier. Miljöarbete tar då ingen tid från den egentliga språkundervisningen. 

Miljöarbetet skall integreras, inte läggas till som extra arbete, menar Lola.     

 

Temadagar och temaveckor i och om miljö och hållbar utveckling används redan flitigt och är 

uppskattade undervisningsmoment hos eleverna. 

 

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering sker idag eftersom det utgör krav i de 

miljöledningssystem som man använder i undervisningen. Även kommunen ställer dessa krav 

och skolan genomför en årlig kvalitetsredovisning. Denna utvärdering av verksamheten, som 

görs av lärarna och sammanställs av Lola, är väldigt nyttig för att se vad man gjort och vad 

mer man kan göra. Eleverna får göra egna utvärderingar i slutet på temaveckor och liknande 

för att de ska bekräfta vad de lärt sig. Resultat av skolans miljöarbete kommuniceras även till 

eleverna.  

 

Vid frågan om hur Lola anser att ett bra miljöledningssystem bör vara utformat svarar hon att 

tydliga krav och mallar absolut underlättar arbetet. En lättförstådd struktur med stöd och hjälp 

förenklar också det arbetet. Lola vill också ha stöd i form av information och 

undervisningsmaterial, gärna utbildning av personal angående hur de skall arbeta samt hjälp 

med att komma igång. Stöd och tydlighet är speciellt viktigt för ”nybörjarskolor” som ännu 

inte har något direkt miljöarbete. Lola tycker också att de som utformar och ansvarar för 

miljöledningssystem måste bli bättre på att förmedla arbetssättets fördelar och att det är enkelt 

bara man kommit igång. Hon tror att många annars inte vill arbeta med miljö på ett sådant sätt 

då de har en uppfattning om att det är krångligt och tidskrävande.  

 

4.1.1.3. Del 3. Miljöledning 

Lola tycker att hon har bra koll på de alternativ till miljöledningssystem som finns eftersom 

kolan arbetar med Grön Flagg från Håll Sverige rent och Skola för hållbar utveckling från 

Skolverket.  

 

Arbetet fungerar jättebra. Utmärkelserna är sporrande och att arbeta utifrån ett ledningssystem 

(en mall) är en bra stöttning för att verksamheten skall kunna utvecklas. Ledningssystemen är 

även jättebra för att starta ett systematiskt miljöarbete i skolan då det ger tydliga anvisningar 

för vart man skall eller kan börja, menar Lola. Och det är inte alls krångligt påpekar hon. Det 

är bara bra och hjälpsamt med struktur och stöd.  

 

Tillgängligheten av information, verktyg och dokument knutet till miljöledningssystem bör 

enligt Lola finnas tillgängliga enligt alla angivna alternativ (internet och intranät, Cd-skivor, 
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böcker, foldrar, ambulerande föreläsare). Det är nyttigt att få information på olika sätt för att 

lättare kunna ta den till sig.  

 

Verktyg i ett miljöledningssystem, som mallar och checklistor, är mycket bra. Så många 

verktyg som möjligt vilka kan ge stöd och förenkla är önskvärt.  

 

En miljöprofilering ger absolut skolan en attraktiv image. Det har hon tydligt märkt då skolan 

får många ansökningar av elever och föräldrar som vill att deras barn ska gå där just för att 

skolan bedriver att aktivt miljöarbete. Intresset kommer från både barnen och föräldrarna.  

 

4.1.1.4. Del 4. Skolans Miljöprestanda 

Skolan har ingen miljöpolicy, men man har en miljöplan med konkreta aktiviteter. Där 

beskrivs vilket miljöarbete som skall bedrivas samt i vilken årskurs. Som exempel tar Lola 

upp angivelserna om vilken årskurs som ansvarar för skötseln av parken mm.  

 

Upphandlingen av skolmat görs av tjänstemän på serviceförvaltningens kostenhet och den 

styrs av politiska beslut. Som rektor kan Lola bara lägga fram önskemål för hur den skall gå 

till. Dock har man från hennes och personalens sida krävt att få rättvisemärkt och kravmärkt 

kaffe samt bananer till skolan. Bestämmelser kring kommuners upphandlingskriterier slås fast 

av Regeringen genom LOU, lagen om offentlig upphandling. Hammarö kommun har dock 

som mål att varje år öka andelen ekologiska livsmedel som upphandlas. År 2009 bestod 

andelen av 14 %. Skolan serverar idag ett vegetariskt alternativ en gång i veckan. 

 

Tjänsteresor och skolskjutsar sker främst med buss och bil. Kommunen ansvarar för 

tjänstebilarna vilka är miljöbilar och skolskjutsarna drivs med miljödiesel (klass 1). 

Upphandlingen sker även här av kommunen utifrån LOU. 

 

All personal inom rektorsområdet (48st) har erbjudits miljöutbildning. 

 

Hallersruds skola försörjs med elenergi från Fortum. Två av byggnaderna är försedda med 

bergvärmepump medan den tredje endast har direktel. Elenergi upphandlas enligt LOU och 

vid halvårsskiftet byter verksamheten elleverantör till Kraft & Kultur.  

 

Skolan har infört vissa energisparande åtgärder i form av installationerna av 

bergvärmepumpar, och personal och elever uppmuntras till att släcka ljuset och stänga av 

elektriska apparater om de inte används.  

 

Besparande åtgärder gällande materialflöden består främst av sopsortering av allt skolans 

avall. 

 

Viktiga delar i verksamheten som bör åtgärdas är lokalerna anser Lola. Framför allt en av 

byggnaderna, den som försörjs med direktel, är mycket energislösande då konstruktionen 

medför stora värmeläckor.  

 

4.1.2. Enkätsvar 

En fjärdedel av den pedagogiska personalen på Hallersruds skola tillfrågades i en enkät vad 

de anser om miljöundervisning samt hur den skulle kunna förbättras för dem. Detta 

resulterade i 5 utskickade enkäter, vilka besvarades av en förskollärare, två lågstadielärare och 

två mellanstadielärare. På Hallresruds skola finns endast klasslärare.  

Resultaten kan ses i tabell 4.1.1., 4.1.2. och 4.1.3. samt figurerna 4.1.1., 4.1.2. och 4.1.3.  
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Respondenternas bakgrundsvariabler redovisas i de tre figurerna nedan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.1. Stapeldiagram över antal Figur 4.1.2. Stapeldiagram över 

verksamma år som lärare. respondenternas könsfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.3. Stapeldiagram över respondenternas fördelning över årskurser. Årskurs 0 

representerar förskola.  
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Tabell 4.1.1. Enkätsvar, Hallersruds skola.  

 
 JA NEJ Inget 

svar 
Svarsfrekvens  

Miljöarbete idag     

1. Behandlas miljö? 4 (80%) 1 (20%)  5/5 

2. Vill behandla miljö?    0/5 

3. Miljöperspektivets vikt? Redovisas separat i text 4/5 

4. Betydande dokument? Redovisas separat i tabell 4.1.2. 4/5 

5. Tillgång till litteratur? 4 (80%)  1 (20%) 4/5 

6. Tillgång till undervisningsmaterial? 5 (100%)   5/5 

7. Stöd? 4 (80%) 1 (20%)  5/5 

     

Förbättring     

8. Miljöledningssystem? 5 (100%)   5/5 

9. Påverkan? 3 (60%) 1 (20%) 1 (20%) 4/5 

10. Information? 5 (100%)   5/5 

11. Omvärldskommunikation? 2 (40%) 3 (60%)  5/5 

12. Utvärdering och uppföljning? 4 (80%) 1 (20%)  5/5 

13. Viktigast för miljöundervisning? Redovisas separat i tabell 4.1.3. 5/5 

14. Införa miljöledningssystem? 3 (60%) 1 (20%) 1 (20%) 4/5 

15. Internetbaserad plattform? 5 (100%)   5/5 

16. Hämmande med struktur? 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%) 3/5 

17. Övriga kommentarer Redovisas separat i text 2/5 

 

80 % av lärarna på Hallersruds skola behandlar miljö i sin undervisning. Då lärarna 

tillfrågades hur viktigt de anser att miljöperspektivet är i undervisningen svarade 60 % att det 

är en central del i deras arbete och de försöker behandla det i nästan all sin undervisning. 20 

% svarade att miljöperspektivet är en av många viktiga delar som måste behandlas i 

undervisningen och tar främst upp det i form av temaveckor eller enskilda 

undervisningsmoment.   

 

Gällande planering och genomförande av miljöundervisningen anser 80 % att läroplanen är ett 

viktigt stöd. Även kursplanerna och skolans lokala arbetsplan anses ha en stor betydelse för 

lärarnas arbete (40 %). Andra dokument används som stöd (40 %), t ex ”Allmänna råd för 

fritidshem”.  
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Tabell. 4.1.2. Enkätfråga 4, Stöd i dokumentation.  

 

 Dokument 

 Läroplan Kursplan Arbetsplan Skolplan Miljöplan Övrigt 

Respondent 
1 

x x     

Respondent 
2 

x     x 

Respondent 
3 

x  x   x 

Respondent 
4 

x x x    

Respondent 
5 

      

Totalt 4 2 2 0 0 2 

Ranking Viktigast Näst 
viktigast 

Näst 
viktigast 

Minst 
viktigt 

Minst 
viktigt 

Näst 
viktigast 

 

80 % av lärarna anser sig ha tillgång till bra undervisningsmaterial och relevant litteratur. De 

titlar och exempel som ges består av internetsidor (t ex Håll Sverige rent och Utbudet), Natur 

& Miljöpärmen, Hållbar Utveckling av Inger Björneloo och X-Bi-lagan, samt alla former av 

nyheter. Även naturen runt omkring skolan används som praktiskt undervisningsmaterial.  

 

80 % av lärarna anser också att de erhåller ett gott stöd för sin miljöundervisning. 

Skolledningen utgör ett stöd för samtliga medan föräldrar anses som ett stöd av 40 %. 20 % 

svarade att lokala politiker och tjänstemän samt kollegor bidrar med stöd till deras 

miljöundervisning.  

 

Samtliga tillfrågade var medvetna om att skolan arbetade efter miljöledningssystemet Grön 

Flagg medan endast 60 % i enkäten angav att skolan även var certifierad som Skola för 

hållbar utveckling. Att arbeta med miljö utifrån ett ledningssystem tyckte 80 % av lärarna var 

något positivt. Några anledningar till detta angavs vara att man då gemensamt under skolåret 

anordnar miljöprojekt där alla på skolan deltar (som t ex Håll Sverige rents skräpplockardagar 

eller Earth Hour) och det är en bra kommunikationsväg av tips för undervisningsmoment. I 

övrigt påverkar ledningssystemen lärarna och deras undervisning genom kraven på att arbetet 

skall dokumenteras och rapporteras till organisationerna som ansvarar för ledningssystemen. 

En av lärarna menade att de genom ledningssystemen får större krav på sig för att all 

undervisning, på ett eller annat sätt, skall behandla hållbar utveckling och att alla ämnen skall 

diskuteras ur miljösynpunkt.  

 

I enkäten besvarade lärarna en fråga gällande vad de ansåg viktigast för att de ska eller skulle 

kunna bedriva en genomtänkt och inspirerande miljöundervisning. Ett antal alternativ angavs 

och rangordnades från 1 till 6, där siffran 1 motsvarade det viktigaste alternativet och 6 det 

minst viktiga alternativet. Enligt resultatet i tabell 4.1.3. var tillräckligt med tid, och stöd från 

skolans ledning de allra viktigaste parametrarna. Nästan lika viktigt anses elevernas 

engagemang och tillgång till relevant litteratur och undervisningsmaterial vara. 
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Tabell 4.1.3. Enkätfråga 13, Lärarnas krav för en bra miljöundervisning.  

 

 Parametrar 

 Tid Litteratur Stöd Krav Elever Uppföljning 

Respondent 
1 

3 6 4 1 2 5 

Respondent 
2 

1 5 2 4 3 6 

Respondent 
3 

3 2 1 6 4 5 

Respondent 
4 

2 1 3 5 4 6 

Respondent 
5 

4 1 3 5 2 6 

Totalt 13 15 13 21 15 28 

Ranking Viktigast Näst 
Viktigast 

Viktigast Tredje 
viktigast 

Näst 
viktigast 

Minst viktigt 

 

Enkäten ställer även frågan vad lärarna skulle tycka om att införa (i det här fallet) ytterligare 

ett miljöledningssystem, och om det vore ett önskvärt hjälpmedel i undervisningen. På detta 

svarar de 60 % ja och 40 % nej men med liknande motiveringar; att det redan finns väl 

fungerande ledningssystem på skolan och att fler därför inte är nödvändiga.  

 

På frågan om ett ledningssystem med tydlig struktur och ett angivet tillvägagångssätt skulle 

vara hämmande för lärarens miljöundervisning anser 40 % att så inte vore fallet och 20 % att 

det vore hämmande. De övriga 40 % är tveksamma med motiveringen att ledningssystem med 

likvärdiga regler och krav kan vara bra när hela skolan deltar i gemensamma aktiviteter och 

undervisningsmoment men att det för enskilda lärare kan vara besvärligt. Behovet av struktur 

och tillvägagångssätt är inte heller det samma när man arbetar enskilt anser en av lärarna.  

 

Allra sist ombads lärarna att allmänt kommentera miljöarbete och miljöundervisning i skolan. 

Det framkom då att önskvärda hjälpmedel främst består utav internet, av ledningen tilldelade 

resurser, inspiratörer och inspirationsdagar. Önskemål och krav på lärarens miljöundervisning 

skall helst kommuniceras till dem via dator och genom dialog mellan arbetslaget och 

ledningen. En av lärarna ansåg att det som är svårast med miljöundervisning är att integrera 

det i alla ämnen. Det går, men är krångligt, och därför inte alltid lika motiverat.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna på Hallersruds skola med glädje engagerar sig 

i miljöfrågor och integrerar dem väl i sin undervisning. De anser att miljöledningssystem ger 

en bra samordning av skolans gemensamma miljöarbete men samtidigt vill de i sin egen 

undervisning ha mer frihet och möjlighet att ta egna initiativ. Litteratur och 

undervisningsmaterial anser de är lättillgängliga, främst via internet. Man upplever att 

ledningen ger ett stort stöd till miljöundervisningen och det underlättar arbetet avsevärt.  

 

4.2. Fallstudie 2, Storåskolan 
Denna studie (studie 2) har genomförts på en mellan- och högstadieskola i Lindesbergs 

kommun, Örebro län. Skolan har ca 190 elever, 30 anställda och är belägen i en liten tätort på 

landet. 
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4.2.1. Intervju med Anna Zetterberg 
Anna Zetterberg arbetar halvtid som rektor på Storåskolan. Rektorstjänsten delas med Karin 

Lindlöf. Anna har tidigare arbetat som lärare i 15 år och undervisar delvis fortfarande. 

 

4.2.1.1. Del 1. Miljöundervisning idag 

På Storåskolan anser både ledningen och rektor att miljö är ett viktigt ämne. 

Miljöundervisning bör genomsyra de flesta ämnen, eftersom eleverna behöver kunskap i 

miljöfrågor för att kunna motivera olika beslut i vardagen med anknytning till ämnet. Miljö 

integreras därför i ämnesundervisningen på Storåskolan, men lärarna får själva avgöra hur och 

i vilken mån. Miljöundervisningens innehåll bestäms utifrån vad som anges i läroplan, 

skolplan och kursplaner angående miljö. 

 

Skolan arbetar inte aktivt för att ta fram material om miljö som kan användas i 

undervisningen. Anna tror dock inte att det är svårt att hitta relevant material om man letar 

efter det. Litteratur och annat undervisningsmaterial måste dock passa för den åldersgrupp 

som går på skolan. En kommunal miljöplan som gäller alla kommunens grundskolor vore 

önskvärd för att få struktur på miljöarbetet där skolorna kan se vad som bör ingå i 

miljöundervisningen. En sådan kommunal miljöplan underlättar för skolorna att skapa en 

naturlig kunskapstrappa, där alla åldrar har möjlighet att lära sig mer om miljö. 

 

Storåskolan har inget systematiskt miljöarbete idag. Rutiner för och dokumentation av 

miljöarbetet saknas, förutom den undervisning som sker i de olika ämnena utifrån 

kursplanerna. Skolans arbete med miljö kommuniceras heller inte i den utsträckning som 

rektor Anna Zetterberg anser att det skulle kunna göra.  

 

4.2.1.2. Del 2. Förbättring av miljöundervisning 

Läroplan och kursplaner finns tillgängliga hos lärarna på Storåskolan. Skolan tillhandahåller 

också relevant undervisningsmaterial om miljö. Detta är utspritt hos ämneslärarna och 

klasslärarna, lite beroende på innehåll. Det finns ingen samlingsplats för materialet. Anna 

påpekar att det vore enklare att bedriva systematisk miljöundervisning om kommunen 

engagerade sig och gjorde en gemensam miljöplan för grundskolorna i kommunen, så att 

lärarna vet vad som förväntas i de olika årskurserna gällande miljöundervisning. Detta skulle 

även skapa en mer naturlig bas för inskaffandet av undervisningsmaterial.  

 

Tillgängligheten på undervisningsmaterial är viktig tycker Anna. Hon efterfrågar särskilt 

material från Internet, som filmer och artiklar. Materialet bör vara kvalitetssäkrat och samlat 

på en plats. 

 

Anna anser att miljöundervisningen ska integreras i alla ämnen. Därmed behöver det inte ta 

tid från ordinarie undervisning. När frågor som rör miljö kommer upp i andra ämnen bör 

frågan diskuteras även i ett miljöperspektiv. Temadagar är ett sätt att jobba med miljö i 

skolan, men Anna tycker att det är bättre att kontinuerligt integrera miljöaspekten i alla 

ämnen. Detta ger en större bredd på kunskapen som eleverna tar med sig när de slutar skolan, 

och blir därmed ett effektivare verktyg när de sedan står inför val som på olika sätt kan 

medföra miljökonsekvenser i olika situationer i livet. 

 

Uppföljning och utvärdering av miljöarbetet är både bra för lärare och elever, tror Anna. Det 

torde definitivt vara motiverande, och dessutom mycket användbart att få miljöarbetet 

granskat. Det är ett sätt att driva miljöarbetet framåt, och visa vad och hur skolan gör. 
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Då Anna är för systematiskt miljöarbete välkomnas ett miljöledningssystem anpassat för 

skolor. Ett sådant bör vara tydligt utformat, samt väl kopplat till skolans uppdrag. Det ska 

fungera som en paketlösning till skolans lärare, och hjälpa till att göra miljöarbetet synligt i 

verksamheten. Miljöledningssystemet ska ta hänsyn till och beakta innehållet i kursplanerna, 

för att det ska vara tillämpningsbart i undervisningen. 

 

4.2.1.3. Del 3. Miljöledning 

Rektor Anna Zetterberg känner inte till de alternativa miljöledningssystem anpassade för 

skolor som finns idag och Storåskolan arbetar därför inte heller utifrån ett sådant. Kunskapen 

om miljöledningssystem i allmänhet är tunn, och Anna har därför ingen bestämd uppfattning i 

frågan om det är bra med miljöprogram av ledningssystemtyp i skolans miljöarbete.  

 

Vad det gäller material som skulle vara knutet till ett miljöledningssystem, vore det önskvärt 

att det finns tillgängligt på Internet och Intranät, på CD-skivor och i foldrar. Även 

ambulerande föreläsare är ett bra verktyg. Det bör då finnas något för alla, som kan vara till 

hjälp i miljöundervisning eller dokumentation. Materialet i ett miljöledningssystem bör 

konkret innehålla årsplanering gällande miljöundervisning anpassat till kursplanerna, 

lektionsförslag där miljö finns kopplat till de olika ordinarie ämnena, förslag på filmer och 

artiklar, diskussionsunderlag, utvärderingar mm, tycker Anna. Det ska underlätta både skolans 

och lärarnas miljöarbete. Anna tror att miljöundervisningen skulle bli mer genomtänkt och 

samplanerad om skolan och lärarna hade tillgång till dessa verktyg. En miljöprofilering torde 

dessutom göra skolan mer attraktiv. Skolan är då mer kopplad till samhället utanför och är 

med och skapar medvetna samhällsmedborgare. Miljöfrågor är viktiga för alla i samhället. 

 

4.2.1.4. Del 4. Skolans miljöprestanda 

Storåskolan har ingen miljöpolicy som visar i vilken riktning miljöarbetet ska gå. Skolan har 

ändå en del energisparande åtgärder som i sin tur minskar den förstärkta växthuseffekten. 

Dock är det lite som rektor och lärare kan vara med och påverka. 

 

Upphandlingen av material, råvaror, transporter, etc. styrs centralt av kommunen. Som rektor 

kan inte Anna påverka upphandlingen, mer än genom att lyfta aktuella frågor till 

områdeschefen som kan föra dessa vidare till politikerna. 

 

Tjänsteresor görs i kommunägda bilar vilka drivs med diesel alternativt bensin. Finns inte 

sådana bilar lediga görs resorna med privata fordon. Skolskjutsarna förhandlas och planeras 

centralt i kommunen. Angående råvarutransporter och upphandling av livsmedel vet inte 

Anna hur det ligger till. Kommunens måltidsavdelning sköter detta. Men skolan serverar 

ibland vegetariskt alternativ, dock inte varje vecka. 

 

Skolans lokaler hyrs av det kommunala fastighetsbolaget LIBO. Hyresvärden ansvarar för 

uppvärmningen och skolan värms med pellets, som eldas i en grannfastighet. Värmen leds till 

skolan via en kulvert. LIBO har låtit installera ett sensorsystem som mäter temperaturen i 

klassrummen för att optimera energiåtgången. Skolan övergår till lågenergilampor och man 

sopsorterar och komposterar, vilket har gjort att man kunnat dra ner på sophämtningen. Plast 

förbränns, medan kartong och papper hämtas av ett återvinningsföretag. Glasflaskor, 

aluminiumburkar och PET-flaskor tas om hand av elevrådet som också får panten.  

 

Anna påpekar att skolans verksamhet kan förbättras i ett energi- och klimatperspektiv. Främst 

tycker hon att skolans miljöarbete kan förtydligas avsevärt. Information om de 

miljöledningssystem som finns och vad de innebär är en bra början. En certifiering enligt 



 

36 

 

något miljöledningssystem är helt i linje med Annas vision om Storåskolans verksamhet. Att 

besitta en god kunskap om miljö är en grundläggande rättighet för eleven när han eller hon 

lämnar grundskolan. Eleven måste förstå vad hans eller hennes beslut får för konsekvenser, 

och kunna argumentera för eller emot i miljö- och energifrågor, anser Anna. 

 

4.2.2. Enkätundersökning. 

Trettio enkäter lämnades ut till lärarna på Storåskolan. Svar erhölls från 10 lärare, vilket ger 

en svarsfrekvens på ca 1/3 av personalen. Nio var ämneslärare och en var klasslärare. 

Enkätsvaren gav en bra spridning med avseende på undervisningsämne, och både teoretiska 

och praktiska ämnen täcktes in, liksom ämnen med eller utan krav på miljö i kursplanen. 

Representerade praktiska ämnen var idrott och hälsa, musik, syslöjd och trä- och metallslöjd. 

Representerade teoretiska ämnen var engelska, svenska, tyska, matematik, naturorienterande 

ämnen, teknik och samhällsorienterande ämnen. Resultatet visas i tabell 4.2.1., 4.2.2. och 

4.2.3. samt figur 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. och 4.2.4.   

 

Respondenternas bakgrundsvariabler redovisas i de tre figurerna nedan. 

 

Figur 4.2.1. Stapeldiagram över antal Figur 4.2.2. Stapeldiagram över 

verksamma år som lärare. respondenternas könsfördelning. 
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Figur 4.2.3. Stapeldiagram över  Figur 4.2.4. Stapeldiagram över 

respondenternas fördelning över ämnen.  respondenternas fördelning över 

                                                                                       årskurser. 

 

Tabell 4.2.1. Enkätsvar, Storåskolan. 

 
 JA NEJ Inget svar Svarsfrekvens  

Miljöarbete idag     
1. Behandlas miljö?  6 (60%) 4 (40%)  10/10 
2. Vill behandla miljö? 1 (10%) 3 (30%)  4/10 
3. Miljöperspektivets vikt? Redovisas separat i text 6/6 
4. Betydande dokument? Redovisas separat i figur 4.2.2. 7/10 
5. Tillgång till litteratur? 2 (20%) 7 (70%) 1 (10%) 9/10 
6. Tillgång till 
undervisningsmaterial? 

5 (50%) 4 (40%) 1 (10%) 9/10 

7. Stöd? 4 (40%)  6 (60%) 4/10 
     
Förbättring     
8. Miljöledningssystem?  10 

(100%) 
 10/10 

9. Påverkan?   10 
(100%) 

0/10 

10. Information?  10 
(100%) 

 10/10 

11. Omvärldskommunikation? 6 (60%) 4 (40%)  10/10 
12. Utvärdering och uppföljning? 7 (70%) 1 (10%) 2 (20%) 8/10 
13. Viktigast för miljöundervisning? Redovisas separat i figur 4.2.3. 9/10 
14. Införa miljöledningssystem? 9 (90%) 1 (10%)  10/10 
15. Internetbaserad plattform? 9 (90%) 1 (10%)  10/10 
16. Hämmande med struktur? 2 (20%) 7 (70%) 1 (10%) 9/10 
17. Övriga kommentarer Redovisas separat i text 6/10 
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På Storåskolan finns ingen miljöpolicy eller utpräglat miljöledningssystem som lärarna kan 

stödja sig på i sin miljöundervisning. 60 % av lärarna väljer ändå att behandla miljö i sin 

undervisning. Av dem som svarat att de inte behandlar miljö i undervisningen skulle 1 vilja 

göra det. 57 % av lärarna som behandlar miljö ser miljöperspektivet som centralt och försöker 

få med det i all undervisning. Övriga anser att miljöperspektivet endast är ett av många vilka 

skall behandlas i undervisningen. Undervisningen sker då genom t ex ett moment i kursen 

eller en temadag om miljö. 

 

Många av dokumenten knutna till skolan tar upp miljö som en del i undervisningen och 

skolans arbete. Lärarna på Storåskolan tycker främst att läroplan, kursplan, och skolans lokala 

arbetsplan är av vikt för hur deras miljöundervisning ska läggas upp. En lärare svarade att 

även andra dokument är av betydelse, men angav inte vilka. Fyra respondenter svarade ej på 

frågan. 

 

Tabell 4.2.2. Enkätfråga 4, Stöd i dokumentationen. 

 

 Dokument 

 Läroplan Kursplan Arbetsplan Skolplan Miljöplan Övrigt 

Respondent 
1 

      

Respondent 
2 

      

Respondent 
3 

      

Respondent 
4 

      

Respondent 
5 

 x     

Respondent 
6 

x  x    

Respondent 
7 

x x x    

Respondent 
8 

x x x    

Respondent 
9 

x x     

Respondent 
10 

x  x   x 

Totalt 5 4 4 0 0 1 

Ranking Viktigast Näst 
viktigast 

Näst 
viktigast 

Minst 
viktig 

Minst 
viktig 

Tredje 
viktigast 

 

Majoriteten av lärarna tycker inte att de har tillgång till relevant litteratur för 

miljöundervisning. Endast en lärare angav exempel på böcker som tar upp ämnet miljö. I det 

här fallet gällde det läroböcker i naturorienterande ämnen samt en specifik miljöbok. Hälften 

av lärarna anser sig ha tillgång till annat material som de kan använda i miljöundervisningen. 

Här anger de Internet, filmer, tidningar av olika slag, Natur- och Miljöpärmen, 

innehållsförteckningar på material och råvaror, den digitala distributionsplattformen Flexible 

Learning on Demand (FLOD), samt tips från vänner. 
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Gällande om lärarna känner stöd för miljöundervisningen har sex av tio inte svarat på den 

frågan. Detta kan tolkas som att de inte känner stöd alls, utan undervisar ändå, alternativt 

väljer bort miljöperspektivet i sin undervisning. Samtliga fyra som svarat på frågan anger att 

de har stöd från skolledningen, och två av dem säger sig även ha stöd av elevernas föräldrar. 

Ingen har angett att de har stöd från kommunala politiker och tjänstemän. 

 

Samtliga lärare som svarat på enkäten anser att informationen om miljöledningssystem för 

skolor är svår att få tag i.  

 

Sex av tio tycker att det vore sporrande att förmedla skolans miljöarbete och 

miljöundervisningen till utomstående parter, t ex till föräldrar och kommunen. Även en 

utvärdering av miljöundervisningen skulle vara positivt. 70 % är för en sådan 

utvärdering/uppföljning, och tycker dessutom att en sådan insats skulle tydliggöra skolans 

miljöarbete.  

 

Lärarna ombads att rangordna, från 1 till 6, vad de anser är viktigast för att de ska kunna 

bedriva en genomtänkt och inspirerande miljöundervisning. 1 är mest viktigt och 6 är minst 

viktigt. Resultatet av detta visas i tabell 4.2.3. Det alternativ som erhållit lägst total poäng är 

viktigast. Enligt lärarna på Storåskolan är de i störst behov av tid för att undervisningen i 

miljö ska fungera. Lättillgängligt undervisningsmaterial är också viktigt, och de lägger stor 

vikt vid kraven som finns i de styrande dokumenten som påverkar undervisningen, 

exempelvis kursplaner och läroplan. Uppföljning och utvärdering anses minst viktigt. 

 

Tabell 4.2.3. Enkätfråga 13, Lärarnas krav för en bra miljöundervisning.  

 

 Parametrar 

 Tid Litteratur Stöd Krav Elever Uppföljning 

Respondent 
1 

3 2 4 1 6 5 

Respondent 
2 

4 2 3 1 5 6 

Respondent 
3 

1 2 3 6 4 5 

Respondent 
4 

1 4 3 5 2 6 

Respondent 
5 

2 3 4 5 1 6 

Respondent 
6 

3 1 4 2 5 6 

Respondent 
7 

6 3 2 1 5 4 

Respondent 
8 

1 3 5 2 4 6 

Respondent 
9 

1 5 3 2 4 6 

Respondent 
10 

0 0 0 0 0 0 

Totalt 22 25 31 25 36 50 

Ranking Viktigast Näst 
viktigast 

Tredje 
viktigast 

Näst 
viktigast 

Fjärde 
viktigast 

Minst viktig 
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Om skolan valde att införa ett miljöledningssystem med en tydlig struktur, upplevs detta som 

positivt av 90 % av lärarna som besvarat enkäten. Miljöledningssystemet skulle vara ett bra 

hjälpmedel för undervisningen. Sju av 10 är positivt inställda till en tydlig struktur på hur 

miljöarbetet ska bedrivas. Även en internetbaserad plattform med verktyg och uppdaterat 

undervisningsmaterial är ett önskvärt hjälpmedel för 90 % av lärarna. 

 

När lärarna själva fick ge förslag på hjälpmedel var nytt, fräscht, uppdaterat 

undervisningsmaterial centralt. Detta skulle kunna användas både teoretiskt och praktiskt och 

gärna vara kopplat till läroplanen. En tydlig policy från kommun och/eller skolledning 

gällande miljöarbetet är också önskvärd. Lärarna vill gärna lära av varandra och ett förslag 

som kom in via enkäten var en idébank med tips och exempel på andra lärares 

miljöundervisning. Miljöworkshops för lärare i fortbildningssyfte var ett annat förslag. Även 

mer praktiskt inriktade hjälpmedel som filmer, spel och PowerPoint presentationer 

efterfrågas. 

 

Information, krav och önskemål gällande miljö ska helst kommuniceras till lärarna via 

Internet eller e-post, enligt enkätsvaren. Kurser är ett annat alternativ.  

 

Något att tänka på är att en del av lärarna, enligt enkäten, upplever miljöundervisningen som 

aningen svår och krånglig. Brist på kunskap och brist på tid för miljöundervisning, 

fortbildning och informationssökning är några problem. Ett annat är det är svårt att hålla koll 

på de senaste rönen. Dåligt med uppslag på miljö och idéer för undervisning i miljö är 

ytterligare ett problem. En annan aspekt är att det helt enkelt är svårt (men inte omöjligt) att 

integrera miljö i vissa ämnen. Då blir det inte heller prioriterat. 

 

Miljö ska integreras löpande i undervisningen, och det ska vara frivilligt anser en av lärarna. 

Man ska vilja lära ut, inte bli tvingad genom direktiv ovanifrån. Denna lärare anser att 

miljöledningssystemet kan verka som ett hinder istället för en möjlighet.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna på Storåskolan ställer sig positiva till 

miljöundervisning, och de flesta behandlar redan miljö integrerat i den vanliga 

undervisningen. Ett införande av ett miljöledningssystem ses som ett hjälpmedel för skolans 

miljöarbete. Struktur i miljöarbetet är önskvärt, och bra, uppdaterat samt lättillgängligt 

undervisningsmaterial efterfrågas. Materialet ska vara tillgängligt på nätet. 

 

 

 

 

5. Diskussion 
 

5.1. Metoddiskussion 
Valet av studiemetod baseras på författarnas önskan att åstadkomma ett examensarbete vars 

slutsats kan vara till konkret nytta för vidare forskning. Resultatet av studien skulle även vara 

till nytta för skolor som redan har ett miljöledningssystem men främst för dem som vill införa 

ett sådant i verksamheten. En tanke från författarnas sida har även varit att länka arbetet med 

miljöledningssystem till Skolverkets krav och mål för miljöundervisning i den svenska 

skolan.    
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En litteraturstudie i kombination med kommentarer från rektorer ger en bra överblick över de 

olika aspekter vilka bör tas hänsyn till med avseende på skolans miljöarbete i stort och arbete 

med miljöledningssystem specifikt. Genomförandet av den empiriska studien; lärarenkät och 

rektorsintervju, ger författarna möjlighet att undersöka både ledningens och lärarnas syn på 

miljöarbete. Resultaten av litteraturstudien samt de två empiriska metoderna har vägts 

samman för att få en helhetsbild över utformning av samt vad som bör ingå i ett 

klimatledningssystem.  

 

Urvalet av skolor gjordes utifrån geografisk placering, spridda årskurser, redan påbörjat 

miljöarbete samt tillgänglighet. Författarna uppfattade detta moment som svårare än förväntat 

då få skolor svarade på förfrågan. Detta antas bero på att både lärare och rektorer har högt 

belastade arbetssituationer, i synnerhet under senare delen av vårterminen. Denna tidsperiod 

innehåller dessutom många helgdagar och lov vilket ytterligare minskar tillgänglig tid. Att 

ämnet är miljö kan också ha en viss inverkan både på skolor som redan bedriver ett aktivt 

miljöarbete, då de kan anse sig ha fullt upp med det de redan arbetar med, och skolor utan 

organiserat miljöarbete, då intresset för miljö ofta kan vara svagt. Den initiala förfrågningen 

skedde via e-post vilket kan ha uppfattats som opersonligt. Vidare togs kontakten via telefon 

och den genomgående ursäkten för att inte delta i studien var tidsbrist. Den skola som först 

antog sig uppgiften att delta i studien uppfyllde samtliga kriterier och hade elever i åldrarna 6 

till 12 år. För att få den önskvärda åldersspridningen kontaktades nu främst skolor med elever 

över tolv år. Den skola som därefter blev den andra skolan att delta i studien uppfyller därför 

inte kriteriet; redan påbörjat miljöarbete. Detta ansågs inte påverka resultatet negativt då 

klimatledningssystemet skall kunna implementeras i alla skolor oavsett tidigare miljöarbete.  

 

Skolorna har valts utifrån frivilligt intresse och torde kanske vara mer miljöintresserade än en 

medelskola, men det behöver dock inte vara så. De två skolorna har elever i olika 

åldersgrupper, vilket ger en större representation av lärare för olika årskurser, samt fler typer 

av miljöundervisning. Geografiskt ligger de på skilda platser i landet vilket kan medföra 

skilda förutsättningar för miljöarbetet. Dock är båda skolorna placerade på landsbygden. En 

skola placerad i en större stad kan ha annorlunda syn på miljö, och andra förutsättningar att 

bedriva miljöarbete.  

 

Fallstudierna hade kunnat genomföras på fler än två skolor för att ge ett bredare underlag för 

resultatet. En ökad spridning i åldersgrupperna samt en ökad geografisk spridning bidrar till 

att öka tillgängligheten och validiteten. Författarna motiverar de geografiska avgränsningarna 

till möjligheten att personligen besöka skolan. Gällande rektorsintervjuerna hade det varit 

önskvärt om de genomförts på ett mer likvärdigt sätt för att få möjlighet att ställa 

kompletterande frågor ansikte mot ansikte. Det hade också gett bättre underlag för jämförelser 

av rektorernas reflektioner över skolans miljöarbete. Intervjufrågorna täckte in alla de delar 

som behandlas i rapporten. En omformulering eller utvidgning av intervjufrågorna bedöms 

inte som befogad. Lärarenkäten innehåller delvis frågor lånade ur Skolverkets publikation 

Hållbar utveckling i skolan (2002) eftersom den delvis ligger till grund för denna studie. 

Enkäten innehåller även av författarna formulerade frågor gällande miljöundervisning och 

miljöledningssystem. Denna kombination ger uppdaterade och för denna studie specifika svar 

på hur svenska lärare idag ställer sig till miljöarbete. För att ytterligare verifiera enkäten hade 

en personlig intervju med en av skolans lärare varit fördelaktig. Anledningen till att inte 

fallstudierna varit mer omfattande är att den till författarna tilldelade tiden inte tillåtit detta, 

samt att tid och engagemang från majoriteten av de tillfrågade skolorna inte varit tillräcklig. 
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Författarna anser sig ha nyttjat en metod där de använt, för studien, relevant litteratur och väl 

genomarbetade enkät- och intervjufrågor. De anser sig även erhållit en relativt stor spridning 

med avseende på de uppsatta kriterierna gällande val av skola. Detta bidrar till en studie med 

en relativt god validitet. Metoden medför även en triangulering av resultatet vilket ytterligare 

höjer validiteten. Reliabiliteten för studien anser författarna vara god då material för 

replikering återfinns i metoden och som bilaga.    

 

5.2. Diskussion kring litteraturstudie och empiriskt resultat  
 

5.2.1. Litteraturstudien 
Då författarna studerat litteratur kring klimatförändringen framkom tydligt att det är en viktig 

fråga som många har en åsikt om. Klimatfrågan är både global och lokal, vilket medför att 

den måste motverkas med gemensamma och internationellt samlade krafter. Den diskuteras 

på många olika nivåer i samhället och trots att det finns ett stort vetenskapligt underlag för att 

det främst är mänskliga aktiviteter som bidrar till den förstärkta växthuseffekten, förekommer 

även motbevis och skeptiker. 

 

Enligt majoriteten av forskare och andra viktiga aktörer i samhället, som politiker och icke-

statliga organisationer, är dock den av människan orsakade klimatförändringen ett faktum. 

Många mänskliga aktiviteter bidrar till den förstärkta växthuseffekten, inte minst de vi företar 

oss i vår vardag, vilket många inte tänker på. Energianvändning och konsumtion är två av de 

viktigaste aktiviteterna vilka bidrar till utsläppen av växthusgaser och därmed 

klimatförändringarna. Denna temperaturutveckling är inte hållbar och vi måste alla hjälpas åt 

att minska utsläppen och motverka kraftigt förändrade levnadsvillkor för jordens befolkning.  

 

Hållbar utveckling är det övergripande begrepp som används för att beskriva både en 

önskvärd framtid och hur den skall nås. Ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter skall 

jämkas och tillsammans bidra till ett hållbart mänskligt samhälle. Klimatfrågan är starkt 

kopplad till hållbar utveckling och samtliga av dess tre hörnstenar. Människans 

energianvändning bidrar med förbränning av kol och olja vilket ger stora utsläpp av 

växthusgaser och en ökning av jordens medeltemperatur, havsnivåerna höjs och många 

människor kan göras hemlösa. De naturliga råvarorna, både för energiproduktion och andra 

produkter, är inte oändliga och ju mindre råvaror det finns kvar desto dyrare blir de, och 

orättvisorna gällande vilka som har möjlighet att skaffa dessa råvaror ökar. Här kommer 

också konsumtionen in; ju mer vi handlar, desto mer råvaror och energi går det åt och desto 

mindre finns kvar till kommande generationer. Även väpnade konflikter mellan länder kan då 

öka, t ex mellan de som har råvaran inom sina gränser och de som vill ta del av den.     

 

Skolan är en, av många, stora konsumenter av material och energi men även en producent av 

kunskap. Skolan kan minska sin konsumtion genom att spara på resurser i form av material 

och energi.  

 

Trots att den förstärkta växthuseffekten har accepterats av många, är inte alla människor 

övertygade. För att man som samhällsmedborgare skall kunna ta ställning i denna viktiga 

fråga krävs en förståelse för problemet; vad som orsakar det, dess konsekvenser samt möjliga 

åtgärder. Detta är en komplex fråga.  Skolan kan och bör förmedla den kunskap som krävs för 

att förstå hur problemets beståndsdelar hänger ihop. Skolan är en del av allas uppväxt och där 

skapas många av de värderingar som man sedan tar med sig in i vuxenlivet. Skolan har som 

uppgift att forma goda samhällsmedborgare som kan fatta genomtänkta beslut och göra val 
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baserade på bred och relevant kunskap. Eleverna skall även kunna tolka och värdera olika 

alternativ i sin vardag.  

 

För att ge eleverna dessa möjligheter har den svenska riksdagen beslutat att all utbildning i 

den svenska skolan skall genomsyras av begreppet hållbar utveckling. Det är ett begrepp som 

behandlar många olika delar av vardagen och den komplexa värld vi lever i. Det ger eleverna 

en god och bred grund för att fatta beslut gällande problem med många olika aspekter och 

mångsidig påverkan. Som exempel kan nämnas att det i den gällande läroplanen finns 

beskrivet att det ”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande 

perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför 

framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de 

möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall 

belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 

hållbar utveckling”. Läroplanen är det dokument som är övergripande för all skolverksamhet i 

Sverige (Lpo. 94).  

 

I dagsläget utarbetas en ny läroplan av regeringen, riksdagen och Skolverket vilken tros vara 

antagen och i bruk år 2011. Författarna hoppas innerligt att formuleringen gällande hållbar 

utveckling, eller åtminstone samma budskap, också finns med i den nya versionen. Även en 

specificering med mål och krav hade varit fördelaktig. Den Svenska skolans arbete med, och 

undervisning för, en hållbar utveckling är långt ifrån tillfredsställande och mycket arbete 

kvarstår innan det fungerar på ett önskvärt sätt. Det är heller inget arbete som någonsin 

kommer att bli inaktuellt i och med dess generationsperspektiv, och för att det skall ge en 

önskad effekt måste arbetet bedrivas kontinuerligt.  

 

Skolans del i strävan efter hållbar utveckling består både i att tillhandahålla eleverna den rätta 

kunskapen men även dess konkreta miljöarbete är viktigt. Ett sätt att arbeta med miljö och 

miljöpåverkan är genom miljöledningssystem. Detta kartlägger miljöarbetet och ger det en 

tydlig struktur. I dagsläget finns några olika varianter för miljöledningssystem för skolor i 

Sverige. Tyvärr är det förhållandevis få skolor som arbetar utifrån dessa eller med ett utbrett 

miljöarbete, trots att läroplan, kursplaner och Skolverkets författningar tydligt kräver att miljö 

skall behandlas i stora delar av undervisningen.  

 

Miljöledningssystem är från början skapade för företag. De är ämnade att kartlägga 

verksamhetens miljöpåverkan, samordna miljöarbetet och bidra till ständiga förbättringar. 

Införandet av miljöledningssystem måste förankras hos företagets ledning för att arbetet skall 

bli framgångsrikt. Ofta kräver det en omfattande dokumentation. Detta kan uppfattas som 

krångligt och byråkratiskt, speciellt av dem som ännu inte arbetat med ledningssystem. Det 

behöver det dock inte vara. Dokumentationen är främst till för att strukturera och samordna 

verksamhetens aktiviteter som på något sätt är knutna till miljö. Miljöledningssystemet skall 

ge en bra överblick och förenkla miljöarbetet. Miljöledningssystem har även fler fördelar i 

form av resursbesparingar vilka samtidigt medför mindre utgifter. Företagen kan även göra 

ekonomisk vinning i form av ökade marknadsandelar och erhålla goodwill från kunder m fl. 

vilket gynnar verksamheten. Ett miljöledningssystems struktur och dess 

dokumentationssystem kan även gynna skolor i deras miljöarbete. Dokumentationen behöver 

dock vara enkel och inte lika omfattande som för ett företag. Arbetet med skolans fysiska 

miljöpåverkan kan med fördel bedrivas genom ett ledningssystem. Skolan får då en 

miljöpolicy och tydliga handlingsplaner och mål, vilket även torde kunna användas i 

undervisningen. Det samma gäller den miljöutredning som ett miljöledningssystem kräver. På 
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detta sätt torde skolan även kunna spara in energi och material, vilket förhoppningsvis även 

medför en viss ekonomisk vinning.    

 

Den genomgående basstrukturen för miljöledningssystem är den så kallade PDCA-cykeln där 

planering, utförande, kontroll och handling är de fyra hörnstenarna. Detta är en tydlig och 

naturlig arbetsgång i vilken verksamhet som helst där man vill nå en förbättring. Denna grund 

är lämplig även i ett miljöledningssystem för skolan. Företag använder sig av många olika 

verktyg i sina ledningssystem, t ex checklistor, mallar och dokumentationssystem. Dessa kan 

modifieras för att passa in även i skolans verksamhet. Vid implementering av ledningssystem 

i företag behöver ofta personalen utbildas. Fortbildning för lärare och övrig personal gällande 

miljöfrågor och miljöledningssystemarbete är viktigt för att de skall kunna delta samt att alla 

skall förstå vad som förväntas av dem. Kommunikation är viktigt inom verksamheten för att 

ledningssystemet skall fungera. Det samma gäller kommunikationen med utomstående 

intressenter anknutna till företaget. Även i en skola måste den interna och externa 

kommunikationen fungera för ett framgångsrikt miljöarbete. Viktigt att tänka på, inom både 

företag och skola, är att allt miljöarbete måste vara förankrat hos ledningen. I slutskedet av en 

första PDCA-cykel (och även vid andra tillfällen) förekommer inom företag en extern 

revision där utomstående kontrollerande organ ser över verksamhetens miljöarbete. Extern 

revision är av vikt även när det gäller skolors miljöarbete. Både för att se att man gör rätt, men 

också för att få eller behålla en eventuell utmärkelse. 

 

Det finns redan idag miljöledningssystem anpassade för skolan. Författarna anser dock att de 

på ett eller annat sätt är bristfälliga. Grön Flagg tillåter stor frihet i miljöarbetet och bidrar 

med många konkreta råd samt bra material. Det tenderar dock att främst attrahera skolor med 

elever i de yngre åldrarna. Detta tror författarna beror på att det är relativt enkelt och ger lite 

för lite struktur för att äldre elever skall ha lika mycket nytta och av det. Arbetsområdena är 

breda och relevanta men kraven är för grundläggande. Möjligheter för mer fördjupning i 

arbetet finns men plattformen uppmuntrar inte detta tillräckligt.  

 

Skola för hållbar utveckling är ett mer avancerat miljöledningssystem för skolor med höga 

krav. Här behandlas inte bara rena miljöperspektiv utan det är ett mer tvärvetenskapligt 

arbetssätt. De kriterier som skall uppfyllas är bra och omfattande. Dock anser författarna att 

strukturen och stödet från Skolverket inte är tillräcklig. Denna typ av miljöledningssystem är 

så pass krävande att det riskerar att bli avskräckande för skolor som inte tidigare bedrivit ett 

systematiskt miljöarbete.   

 

Båda dessa miljöledningssystem kräver att skolan själva följer upp och redovisar sitt 

miljöarbete för bedömning, både för att först erhålla utmärkelsen men sedan även 

kontinuerligt för att få behålla den. Författarna anser att denna form av revision inte är 

tillräcklig. För att motivera både lärare och ledning till att arbeta effektivt med miljö (och på 

så vis även ge extra tyngd åt de krav som ställs) anses slumpmässigt förekommande 

revisioner utförda av externa revisorer vara en stor fördel. 

 

Författarna anser att Grön Flaggs största brist består i avsaknaden av ett naturligt 

kunskapsavancemang. Skola för hållbar utveckling saknar istället främst en inkörsport till 

miljöledningssystemet. Någon form utav mellanting vore därför önskvärt.  

 

5.2.2. Empirisk studie 

Då rektorerna intervjuades framkom både likheter och skillnader i skolornas miljöarbete. På 

skolan med fungerande miljöledningssystem upplevs miljöarbetet mycket positivt. Arbetet är 
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strukturerat, dokumenterat och följs upp. Det är väl förankrat i verksamheten och miljöarbetet 

anses vara enkelt och belönande. Tillgången på undervisningsmaterial är god och man anser 

sig ha en naturlig kunskapsutveckling hos eleverna. I den skola där miljöarbetet inte bedrivs 

med hjälp av ett miljöledningssystem är inställningen till miljö ändå god. Dock finns ingen 

struktur, miljöperspektivet integreras mindre i undervisningen, och man upplever det svårt att 

hitta material.  

 

Att arbeta utifrån miljöledningssystem anses av båda rektorerna som fördelaktigt för 

miljöarbetet och skolans profil. De efterlyser breda plattformar med många och varierande 

verktyg. Informationen i och om ledningssystemet bör finnas samlad, men tillgänglig i olika 

former. Det samma gäller även undervisningsmaterial och litteratur. Ett miljöledningssystem 

skulle på många sätt kunna bidra med samlad, uppdaterad dokumentation som enkelt finns att 

tillgå i flera olika former.   

 

Båda rektorerna önskar sig också en ökad tydlighet i de styrande dokument som de använder 

sig av i skolans verksamhet. Exempel på sådana kan vara kommunal miljöplan för skolor, 

ökade krav med utgångspunkt i läroplanen och mer konkreta mål i kursplanerna. De tycker 

också att kommunpolitikerna bör ge ett större stöd till miljöarbete i skolan samtidigt som 

politikerna också ställer vissa krav på att miljöarbete skall beaktas. Utifrån dessa 

kommentarer anser författarna att det vore fördelaktigt om miljöledningssystemet var 

förankrat hos Skolverket. Som myndighet kan de påverka viktiga politiker och 

förhoppningsvis få till stånd en ändring i hur arbetet med miljö och hållbar utveckling 

implementeras i skolan. 

     

Skolornas miljöprestanda är relativt likvärdiga om man bortser från omfattningen av 

miljöundervisningen. Med små medel kan skolor påverka sin energiförbrukning och 

klimatbelastning. De flöden som passerar genom verksamheten består enligt rektorn på 

Hallersruds skola till stor del av elektricitet, livsmedel och undervisningsmaterial. Alla dessa 

kan tydligt kopplas till utsläpp av växthusgaser. Som motåtgärd kan skolan t ex byta 

uppvärmningssystem, vilket man gjort på Hallersruds skola där man idag använder 

bergvärme. Skolan har även andra energisparande åtgärder i form utav källsortering av allt 

avfall samt att de serverar ett vegetariskt alternativ en gång i veckan. Även Storåskolan 

bedriver ett aktivt sopsorterings- och komposteringsarbete. Skolor kan med små medel 

minska sin klimatpåverkan. Med ett systematiskt miljöarbete kan dock detta arbete kartläggas 

och förenklas vilket torde minska klimatpåverkan ytterligare. Tyvärr har rektorerna liten 

möjlighet att påverka de delar av verksamheten som styrs centralt av kommunen, t ex all form 

av upphandling. Då det enligt rektorerna är svårt att påverka upphandlingen av material och 

tjänster är det av vikt att politikerna antar policys där utökade miljö- och klimataspekter 

beaktas. Skolorna kan förmedla önskemål och förslag men det är ändå hos politikerna som 

besluten tas. Miljö skall inte bara vara en kostnadsfråga utan, speciellt i skolans fall, bör man 

leva som man lär. Här verifierar skolorna det som litteraturstudien visar angående att 

klimatpåverkan kan minskas, genom de åtgärder som minskar konsumtionen, och ändrar 

energiförbrukningen.  

 

Den viktigaste aspekten med miljöledningssystem för skolor anser författarna vara 

möjligheten till ett övergripande verktyg för undervisningen. I de miljöledningssystem som 

finns idag saknas en samordning av undervisningen i alla årskurser och även en tydlig 

kunskapssuccession. Avsaknaden av bindande krav från bl a Skolverket bidrar också till att 

elevernas miljöundervisning blir osammanhängande och otillräcklig. Även rektorerna 
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efterlyser en, för miljöundervisningen, naturlig kunskapsordning, då det saknas i de styrande 

dokumenten från Skolverket.  

 

I den enkätundersökning som genomförts i studie 1 och 2 framgår att lärarna på båda skolorna 

arbetar med miljö, dock i olika omfattning. Skola 1 bedriver sin miljöundervisning och hela 

sitt miljöarbete främst utifrån miljöledningssystemen Grön Flagg och Skola för hållbar 

utveckling. De arbetar mycket med miljö och integrerar det i alla ämnen i någon utsträckning. 

På skolan bedrivs mycket gemensamt miljöarbete och undervisningen sker på ett sätt som hela 

skolan är överens om. Alla, från ledning via lärare till elever, är involverade och engagerade. 

Lärarna på skolan finner även att de har stöd i sin undervisning främst i läroplanen men även 

kursplanerna och den lokala arbetsplanen. Ett stort stöd ges även av skolans ledning. 

Litteratur och material får de lätt tag på och de anser också att det finns bra information om 

miljöledningssystem för skolor. Kommunikation av miljöarbetet till utomstående intressenter 

är motiverande. Så är även utvärdering och uppföljning. Tid och stöd av skolledningen är 

viktigt för deras miljöarbete, liksom elevernas engagemang samt tillgång på bra 

undervisningsmaterial.  

 

Författarna menar att Hallersruds skola är ett gott bevis på de fördelar som finns med att 

arbeta med miljöledningssystem. Lärarna, och även rektor, påpekar dock att mycket av 

framgången beror på ett personligt miljöintresse och engagemang, vilket inte kan tvingas fram 

ur ett arbetsverktyg. Miljöledningssystemet skulle dock kunna ha en startperiod med 

inspiration, utbildning och möten med redan erfarna och engagerade lärare och rektorer. En av 

lärarna på skola 2 menar också att det egna initiativet är viktigast för en bra 

miljöundervisning, tillgång till information och material är önskvärt men strukturen på 

undervisningen skall lärarna själv bestämma.  

 

Att lärarna på skola 1 har detta miljöengagemang, och kunnande, kan ha sin grund i att de inte 

arbetat så länge som lärare och deras egen utbildning är mer uppdaterad. Könsfördelningen är 

jämn och inga skillnader i svaren kan urskiljas. Inte heller de åldersgrupper med vilka lärarna 

arbetar ger någon spridning på svaren. Skola 2 har många olika ämneslärare som varit 

verksamma i ett mer utspritt antal år. De lärare som arbetat längst är minst positiva till ett 

miljöledningssystem, vilket kan bero på att de under sitt arbetsliv fått en invand rutin som de 

trivs med och inte vill förändra. Skolan har mest ämneslärare men ingen skillnad märks i 

enkäten gällande viljan till miljöengagemang mellan teoretiska respektive praktiska 

ämneslärare. Könsfördelningen hos respondenterna är jämn även i denna studie.  

 

På skola 2 integrerar de flesta lärare miljö i undervisningen av någon form. Man har inget 

miljöledningssystem att stödja sig på som samordnar miljöarbetet. Skolan har heller ingen 

utpräglad miljöpolicy men i deras vision tar skolan upp att de skall arbeta med hållbar 

utveckling. Lärarna utgår i miljöarbetet från läroplan, skolplan och kursplaner. De upplever 

det svårt att hålla sig uppdaterade och hitta relevant undervisningsmaterial. Ett 

miljöledningssystem välkomnas för att ge en struktur på och förenkla miljöarbetet t ex genom 

att tillhandahålla bra undervisningsmaterial. Tid anses även här viktigast för att lärarna skall 

kunna bedriva en bra miljöundervisning. Högt kommer även tillgången på relevant 

undervisningsmaterial och litteratur. Svårigheter med att hitta bra material kan troligen 

kopplas både till det faktum att skolan inte har ett miljöledningssystem, som på skola 1 ger 

bra hjälp med detta, samt att eleverna här är äldre, och därmed kräver mer avancerat material 

som samtidigt skall kunna kopplas till specifika ämnen. Ett ledningssystem måste även 

utformas med tanke på äldre elever och deras behov. Specifik ämnesrelaterad litteratur och 
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material bör tillhandahållas tillsammans med en mängd tips och förslag hur de kan användas i 

undervisningen.  

 

Lärarna på skola 2 välkomnar uppföljning och utvärdering av arbetet. Men när de ska 

rangordna vad som är de viktigaste faktorerna för miljöundervisningen hamnar just 

uppföljning sist. Detta torde bero på att uppföljning är en faktor som endast påverkar 

undervisningen när den väl är genomförd, medan många av de andra alternativen är en 

förutsättning för att över huvud taget kunna undervisa. Uppföljningen ger ett mått på dessa 

andra faktorer, vilket gör att den gärna förbises i början, fast den utgör ett mycket viktigt 

moment för att kunna nå kvalitetsförbättringar i miljöarbetet. 

 

Klart färre lärare på skola 2 än på skola 1 känner att de har stöd från ledningen vad gäller 

miljöundervisningen.  

 

Svaren hos lärarna på skola 1 är mer homogena än på skola 2. Detta torde härröra från skola 

1s strukturerade miljöarbete och skola 2s brist på detsamma.  

 

Det torde vara bra för skolor att forma miljöarbetet kring ett miljöledningssystem för att öka 

kvaliteten på undervisningen. (Miljö)ledningsarbete är ju en form av kvalitetssäkring. Ett 

ledningssystem ger ständiga förbättringar och skapar rutiner, kräver utvärdering och 

uppföljning vilket ger ett mer samstämmigt miljöarbete, både vad gäller miljöundervisning 

och fysiskt miljöarbete, för hela skolan. Miljöledning är ett bra hjälpmedel. Författarna önskar 

en kontinuitet, en naturlig kunskapstrappa som sträcker sig över hela grundskolan och gärna 

in på gymnasiet. En sådan kunskapstrappa undviker dubbelarbete. Den främjar även elevernas 

utveckling och ger dem en bred och djup kunskap i miljö och hur man som människa förhåller 

sig till miljön runt omkring sig, i olika sammanhang och situationer.  

 

Författarna har inte fått någon uppfattning om den miljökunskap som lärarna erhållit under sin 

yrkesutbildning. Dock har en tendens till ett ökat miljöintresse hos de senast examinerade 

lärarna kunnat urskönjas. Detta kan bero på att lärarutbildningen med åren innehåller en större 

andel miljöundervisning vilket författarna anser torde öka lärarnas intresse för ämnet samt ge 

dem en ökad förståelse för miljö, miljöfrågor och på vilket sätt det kan integreras i elevernas 

undervisning. 

 

Ett miljöledningssystem i mindre format, som till att börja med endast beaktar klimat och 

energi i olika perspektiv, torde utgöra en bra början på ledningssystemarbete för skolor. Det 

skulle sedan kunna utgöra en inkörsport till ett mer omfattande ledningssystem som Skola för 

hållbar utveckling. Ledorden för systemet är enkelhet, tydlighet, samordning och 

kunskapsbredd.   

 

 

 

 

6. Slutsats 
Då den förstärkta växthuseffekten utgör ett allvarligt hot mot mänskligheten är det en fråga 

som berör alla. Den kan även motverkas av alla, men främst av oss i de industrialiserade 

länderna, genom förändring av våra energianvändnings- och konsumtionsmönster.  
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Skolan har ett ansvar, tilldelat av regeringen, för att utbilda goda samhällsmedborgare som 

alla hjälper till att verka för en hållbar utveckling och mot en ökad klimatförändring. För att 

klara detta behöver skolan stöd. Miljöledningssystem är ett effektivt verktyg för den 

verksamhet som vill arbeta med förbättring och minskad miljöpåverkan. Ett sådant kan även 

integreras i en skolverksamhet för att förbättra den miljöundervisning som eleverna ges. 

 
6.1. Underlag till klimatledningssystem för skolan 

Den forskningsfråga som författarna avsett besvara löd: Vad ska ett klimatledningssystem för 

skolor innehålla för att vara lätt att införa, vara till nytta i undervisningen samt minska den 

förstärkta växthuseffekten? 

 

Författarna anser att ett ledningssystem med lätthet kan införas om ledningen och personalen 

tillåts samarbeta och att det får ta tid. För detta behöver systemet även vara lättöverskådligt, 

enkelt utformat med en tydlig struktur och väl kommunicerat av den organisation som 

tillhandahåller ledningssystemet. Stöd i form av handledning, utbildning, mallar, checklistor 

och andra hjälpmedel förenklar också ett införande.  

 

För att ledningssystemet skall vara till nytta i undervisningen bör eleverna involveras i både 

införandet av, och arbete med ledningssystemet. Gärna i alla delar, från miljöutredning till 

uppföljning och utvärdering. Lärarna skall förses med ett brett utbud av relevant 

undervisningsmaterial och litteratur samt kunna få tips och idéer till undervisningsmoment på 

en webb plattform. Klimat och energifrågorna skall på något sätt integreras i alla ämnen och 

gärna även i verksamhetens övriga vardag, som t ex raster och hemarbeten.  

 

En minskning av skolans bidrag till den förstärkta växthuseffekten kan ske på två sätt; dels 

genom att minska verksamhetens fysiska påverkan genom hushållning av energi, minskade 

transporter, val av icke fossila bränslen, servering av mer vegetarisk mat mm. Dels genom att 

förse eleverna med en sådan kunskap att de i framtiden lever sina liv utifrån ett klimatsmart 

synsätt. Detta mål når miljöledningssystemet om det kombinerar hjälpmedel för undervisning 

och samtidigt ställer krav på att skolan i sig skall minska sin fysiska klimatpåverkan. 
 

Dessa krav finns sammanfattade i tabell 6.1.1, där strukturen för ett klimatledningssystem för 

skolor finns angiven.  
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Tabell 6.1.1. Klimatledningssystemets uppbyggnad. 

 

Klimatsystemets delar Beskrivning 

PDCA • Ledningssystemets struktur skall följa 

PDCA-cykeln. 

• Detta arbetssätt implementeras i 

undervisningen.  

Fysiska miljöaspekter • Fysiska miljöaspekter kopplade till klimat 

och energi behandlas utifrån en 

återkommande miljöutredning vars resultat 

ligger till grund för skolans 

förbättringsarbete. 

Kommunikation • Ett väl utbyggt kommunikationssystem 

mellan lärare, elever och rektor samt 

utomstående parter som föräldrar och 

kommun skall erhållas.  

• Kommunikationen mellan skolan och 

klimatledningssystemets ansvarige skall 

organiseras och uppmuntras. 

Verktyg • Enkla och hjälpsamma verktyg skall 

erhållas. 

• Utbildningsdagar och inspiration, samt 

anknutet material erhålls. 

 • Nätbaserad plattform, där materialet är 

samlat. 

Dokumentation • Dokumentationssystem erhålls. 

Förankring i styrande dokument • Ledningssystemet skall tydligt visa hur det 

knyter an till skolans styrande dokument 

genom anvisningar och kontinuerliga 

uppdateringar.  

Kunskapstrappa • Tydliga instruktioner för vad eleverna bör 

kunna angående klimat och energi i olika 

åldrar.  

• Miljöutredningen kan genomföras m h a 

eleverna på skolan som ansvarar för olika 

delar av dess genomförande. Mer detaljerat 

och med ökande svårighetsgrad för äldre 

elever. 

Uppdatering • Skall kontinuerligt erbjuda skolorna 

uppdaterat material samt nya 

undervisningstips och momentförslag.  

Utmärkelse • Skall erbjuda skolorna en certifiering eller 

en utmärkelse då ett visst antal fastställda 

krav uppfylls.  

• Den skall vara tidsbegränsad med möjlighet 

till förnyelse.  

• Utmärkelsen delas ut efter extern revision 

av miljöarbetet. Den behålls genom 

kontinuerlig internrevision och redovisning 

samt slumpmässiga externrevisioner. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 
Författarna önskar att arbetet skall vara till nytta för fortsatt forskning och ett slutgiltigt 

fastställande av ett färdigt klimatledningssystem, gärna i samarbete med Skolverket. Som 

fortsättning på detta arbete föreslår författarna följande moment: 

 

 Fortsatt utvecklingsarbete. Genom att studera fler skolor med och utan miljöarbete i 

ledningssystemform, erhålla en större förståelse för hur de bedriver sitt arbete samt 

vilka delar som fungerar bäst respektive sämst. En bättre inblick i hur lärare i hela 

landet önskar arbeta med och undervisa i miljö är också ett önskvärt moment. Mycket 

kompetenta och uppfinningsrika idéer kan säkerligen erhållas från landets alla lärare, 

som sedan kan användas i klimatledningssystemets utformning.  

 Utökning av studien. En upprepning av denna rapports empiriska studie på fler 

skolor med olika geografisk placering och storlek (elevantal/personalstyrka), samt en 

utvidgning av litteraturstudien torde göra resultatet mer tillförlitligt. Det ger även fler 

lärare och rektorer möjligheten att förmedla sin syn på miljöarbete och 

miljöledningssystem. En utvidgning av litteraturstudien skulle ge ett bredare underlag. 

 Slå fast krav för certifiering eller utnämning av en bemärkelse. Genom att ta i 

beaktande skolverksamhetens fysiska miljöpåverkan samt behovet av och möjligheten 

till undervisning i klimat och energi, jämka dessa arbetssätt till en kravlista.  

 Förenkla och utforma kommunikationsvägar inom systemet samt om systemet. 
Ta reda på bästa sättet att förmedla information kring miljöledningssystem till 

Sveriges skolor.  

 Implementering. Genom att införa miljöledningssystemet i ett antal skolor, utifrån 

fiktiva krav från kommunens politiker. Detta sker på samtliga skolor i en kommun där 

ett antal krav på miljöundervisningen och skolans miljöarbete har fingerats. Dessa 

fiktiva krav skall vara överensstämmande med Regeringens och Skolverkets arbete för 

Hållbar utveckling.  

 Utvärdering av implementeringstestet. Efter att miljöledningssystemet införts i 

samtliga skolor i en kommun skall resultatet utvärderas. Utifrån denna överlämnas ett 

antal åtgärdsförslag och ett klarlagt klimatledningssystem till Skolverket och 

regeringen, för möjligt införande i Skolverkets författningssamling (SKOLFS).   
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9. Bilagor 
 

9.1. Bilaga 1 Kriterier för Skola för hållbar utveckling 

9.1.1 SKOLFS 2009:19 

Utkom från trycket den 29 april 2009  

Senaste lydelse av   

Skolverkets föreskrifter   

om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling; 

beslutade den 20 mars 2009. 

  Med stöd av 2 och 7 §§ förordningen (SKOLFS 2004:20) om utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling föreskriver Skolverket följande. 

1  § Enligt 1 § förordningen (SKOLFS 2004:20) om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 

får utmärkelsen Skola för hållbar utveckling tilldelas förskolor, alla skolformer inom det 

offentliga skolväsendet samt fristående skolor och riksinternatskolor. 

  För att tilldelas utmärkelsen ska, utöver vad som framgår av förordningen, förskolan eller 

skolan uppfylla de villkor som framgår av bilagan till föreskrifterna. 

2  § Skolverket ger den verksamhet som tilldelas utmärkelsen ett diplom och rätt att använda 

utmärkelsens logotyp. 

3  § Utmärkelsen gäller tre år från Skolverkets beslut.  

  Skolverket kan besluta att förlänga utmärkelsen ytterligare tre år, förutsatt att förskolan eller 

skolan innan treårsperiodens utgång lämnar en dokumentation och utvärdering av hur 

verksamheten har arbetat med hållbar utveckling. Utvärderingen ska avse alla kriterier som 

anges i bilagan till föreskrifterna. 

4  § Enligt 5 § förordningen (SKOLFS 2004:20) om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 

ska en förskola eller skola som vill få utmärkelsen ansöka om det hos Skolverket.  

  Av ansökan ska det framgå hur förskolan eller skolan arbetar med de villkor avseende 

pedagogisk ledning och pedagogiskt arbete som anges i bilagan till föreskrifterna. 

_________________  

   Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på 

dem utkom från trycket.  

På Skolverkets vägnar 

PER THULLBERG 
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       Katarina Håkansson  

  
  

       Bilaga 

Villkor för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 

A. Pedagogisk ledning 

Nedanstående villkor avser den pedagogiska ledningens ansvar för att leda och utveckla 

arbetet för hållbar utveckling.  

 Verksamheten är organiserad så att alla barn och elever samt all personal ges 

möjlighet att aktivt delta i arbetet för en hållbar utveckling.  
 Rutiner finns för hur ny personal informeras och involveras i arbetet för en hållbar 

utveckling.  
 Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att kunna delta i arbetet för en 

hållbar utveckling.  
 Verksamheten informerar och delar med sig av sina erfarenheter av arbetet för en 

hållbar utveckling och samarbetar med andra verksamheter och aktörer utanför verksamheten.  
 Verksamheten följer årligen upp och bedömer hur arbetet med kriterierna för 

utmärkelsen och målen för arbetet med hållbar utveckling har förverkligats. Åtgärder för 

utveckling formuleras för de delar där målen ännu inte har nåtts.  

B. Pedagogiskt arbete 

Nedanstående villkor avser personalens ansvar för att leda och utveckla det pedagogiska 

arbetet för hållbar utveckling.  

 Barn, elever och pedagoger deltar gemensamt i arbetet med att formulera mål, planera, 

genomföra och utvärdera lärandet för hållbar utveckling.  
 Barn och elever har en aktiv, stark och tydlig roll och ges möjligheter att ha ett reellt 

inflytande över sitt lärande utifrån sina förutsättningar.  
 Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt och 

omvärldsfrågor ingår som en naturlig del i det pedagogiska arbetet.  
 Det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling dokumenteras och följs upp 

kontinuerligt. Varje år görs en samlad analys och bedömning av om målen för det 

pedagogiska arbetet har förverkligats och hur de svarar mot målen i de nationella 

styrdokumenten. Åtgärder för utveckling formuleras för de delar där målen inte har uppnåtts. 

Redovisningen lämnas till ledningen och utgör ett underlag för verksamhetens samlade 

uppföljning och utvärdering.  
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9.2. Bilaga 2 Lärarenkät 

 
9.2.1 Miljöledningssystem i skolan; nytta och genomförbarhet 

 

Detta är en enkät gällande miljöundervisning. Vi vill, i vårt examensarbete, ta fram ett 

underlag för hur miljöundervisningen i skolan kan göras så effektiv och intressant som 

möjligt, både för lärare och elever. Vi vill veta hur vi, på allra bästa sätt, kan ge hjälpa till att 

integrera och förenkla er miljöundervisning. (Skriv gärna på baksidan om så behövs.) 

 

Lärarenkät. 

 

         Kvinna              Man 

 

Antal verksamma år som lärare: 

 

Undervisar för närvarande elever i åldersgruppen: 

 

          Undervisar en klass genomgående 

 

          Undervisar ämnesvis  I ämnena:  

 

 

 

Del 1. Miljöarbete i dag. 

 

1. Behandlar du miljö (eller moment med relevans för miljöundervisning) i din undervisning? 

           JA Fortsätt till fråga 3. 

 

           NEJ  

 

2. Skulle du vilja behandla miljö (eller moment med relevans för miljöundervisning) 

i din undervisning? 

           JA 

 

           NEJ Gå direkt till fråga 5 & 6, fortsätt sedan från och med fråga 8. 

 

 

3. Hur viktigt är miljöperspektivet i din undervisning? Kryssa för det alternativ som ligger 

närmast.  

 1          Miljöperspektivet är centralt och jag försöker att få med det i nästan all min 

           undervisning. 

 

2 Miljöperspektivet är ett av många perspektiv som måste behandlas och jag 

brukar ta upp det samlat i form av till exempel en temavecka eller ett 

undervisningsmoment eller en ”kurs”. 

 

3           På grund av tidsbrist blir behandlingen av miljöperspektivet ofta något som jag 

inte hinner med. 
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4. Vid arbete med miljö i undervisningen, vilka av följande dokument av betydelse för din 

planering och ditt genomförande av miljöundervisning? 

          Läroplan 

 

          Kursplan 

 

          Skolans lokal arbetsplan 

 

          Skolplan 

 

          Kommunal miljöplan 

 

          Andra dokument:  

 

5. Anser du att du har tillgång till litteratur (läroböcker, fortbildningslitteratur, etcetera) som 

är relevanta för miljöundervisning? 

          NEJ 

 

          JA (ange titel/titlar): 

 

 

 

 

6. Anser du att du har tillgång till annan undervisningsmateriel som är relevant för 

miljöundervisning? 

          NEJ 

 

          JA (ge en kort beskrivning): 

 

 

 

 

 

7. Upplever du att du har stöd i din miljöundervisning av (kryssa om ja): 

           Kommunala politiker och tjänstemän? 

  

           Skolledning? 

  

           Föräldrar? 

  

           Lokala miljö- och friluftsorganisationer? 

  

           Andra (ange): 
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Del 2. Förbättring och utveckling av miljöarbetet. 

 

8. Använder sig din skola i dag av något miljöledningssystem och i så fall vilket? 

            JA, Grön Flagg 

 

            JA, Skolverkets Miljöskola 

 

            JA, Skola för Hållbar Utveckling 

 

            NEJ Gå direkt till fråga 10. 

 

9. Påverkar miljöledningssystemet din miljöundervisning, och i så fall hur? 

            JA (beskriv kort hur): 

 

 

 

  

 

   

            NEJ  

 

10. Upplever du att informationen kring miljöledningssystem för skolan i allmänhet är 

lättillgängligt för dig?  

            JA  

 

            NEJ 

 

11. Skulle förmedling av miljöarbetet i undervisningen till skolans omvärld (exempelvis 

föräldrar, kommunen, organisationer knutna till skolan m fl.) öka ditt engagemang i/för 

miljöundervisning?  

            JA 

 

            NEJ 

 

12. Skulle en, av ledningen och/eller skolverket, genomförd utvärdering och uppföljning av 

miljöundervisningen uppmuntra och tydliggöra(förenkla) miljöarbetet? 

            JA 

 

            NEJ 
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13. Vad anser du är viktigast för att du skall/skulle kunna bedriva en genomtänkt och 

inspirerande miljöundervisning? (Rangordna från 1 till 6, där 1 är viktigast och 6 minst 

viktigt.)  

            Tillräckligt med tid 

 

             Lättillgänglig och relevant litteratur samt annat undervisningsmaterial 

 

             Ett tydligt stöd från skolans ledning, t ex genom initiativ som miljöledningssystem 

 

             Krav i läroplaner, kursplaner, kommunens skolplan och liknande dokument 

 

             Elevernas engagemang 

 

             Att miljöarbetet följs upp och utvärderas 

 

14. Om din arbetsplats valde att införa ett, för din skola, specifikt miljöledningssystem med 

tydlig struktur gällande skolans miljöundervisning och miljöarbete, skulle detta då vara ett 

önskvärt hjälpmedel i din miljöundervisning?  

             JA 

 

             NEJ 

 

15. Skulle en internet baserad plattform vilken gav dig tillgång till uppdaterat 

undervisningsmaterial, förslag till arbetsmoduler och andra verktyg för främjande av din 

miljöundervisning vara dig behjälpligt? 

            JA 

 

            NEJ 

 

16. Skulle en tydlig struktur och ett angivet tillvägagångssätt vara hämmande och på så vis 

restriktivt för din miljöundervisning? 

             JA 

 

             NEJ 
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17. Ge gärna några kommentarer och funderingar kring miljöundervisning, oavsett om du 

bedriver en sådan eller ej.  

 

Vad vill du ha för hjälpmedel?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur skall önskemål och krav kommuniceras till dig?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad känns onödigt och/eller krångligt när det gäller undervisning av miljö? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tackar så hemskt mycket för din medverkan!  

Vänliga hälsningar  

Caroline och Sofie 
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9.3 Bilaga 3 Intervjufrågor till rektor 
 

Hur länge har du arbetat som rektor på skolan? 

 

Har du tidigare arbetat som lärare? 

 

 

1. Miljöundervisning idag 

 

1.1. Hur ställer du dig till ämnet miljökunskap och miljöundervisning i allmänhet? 

 

 

1.2. a. Integreras miljökunskap i undervisningen av de andra ämnena på din skola?  

b. Om ja, hur? 

 

 

1.3. a. Vilka styrande dokument använder man sig av på skolan? (t ex skolplan, läroplaner, 

kursplaner, krav från ledningssystem.)  

 

b. Behandlar samtliga dokument miljö i undervisningen?  

 

c. Vilka anser du har störst betydelse för miljöundervisningen? 

 

 

1.4. Vilken inställning till miljöundervisning anser du att personalen på skolan har? 

 

 

1.5. Vilken inställning till miljöundervisning anser du att skolledningen har? 

 

 

1.6. Hur dokumenteras och kommuniceras ert miljöarbete? 

 

 

1.7. a. Hur enkelt/svårt är det att få fram relevant undervisningsmaterial samt litteratur för 

undervisning i miljö och hållbar utveckling?  

 

b. Är det olika för olika årskurser? 

 

 

 

2. Förbättring av miljöundervisning 

 

2.1. a. Finns all dokumentation kring miljöundervisning (från t ex skolverket, läroplaner, 

ledningssystem, kommunen osv.) samlad?  

 

b. Är den lättöverskådlig?  

 

c. Om inte, skulle en tydlig samordning av dokumentationen vara önskvärd? 
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2.2. Skulle en ökad tillgänglighet till relevant och uppdaterat undervisningsmaterial och 

litteratur vara önskvärt?  

 

 

2.3. Hur mycket tid anser du att miljöundervisningen får ta i ett ämne som t ex språk (där 

kursplanen ej kräver miljöbehandling) och samhällskunskap (där kursplanen kräver 

miljöbehandling)?  

 

 

2.4. Är temadagar och/eller temaveckor, där miljö och hållbar utveckling behandlas, möjliga 

att införa?  

 

 

2.6. Skulle en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av miljöarbetet (och då även 

undervisningen) vara motiverande och användbart för personal och elever? 

 

 

2.7. Hur anser du att ett miljöledningssystem bör vara utformat för det skall ge störst nytta i 

undervisningen? 

 

 

 

3. Miljöledning 

 

3.1. a. Känner du till de alternativ som finns vad gäller miljöledningssystem i skolan idag?  

 

b. Om ja, vilka? 

 

 

3.2. a. Arbetar ni på skolan redan med något miljöledningssystem?  

 

b. Om ja, hur fungerar i så fall det arbetet (kort praktisk beskrivning)? 

 

 

3.3. a. Tycker du att det är bra med miljöprogram av ledningssystemtyp som hjälpmedel i 

skolans miljöarbete?  

 

b. Varför/varför inte? 
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3.4.  På vilket sätt tycker du att information, verktyg och dokument knutet till ett sådant 

system bör finnas tillgängliga för att vara till mest nytta, både för ledning och övrig 

skolpersonal?  

            Internet och Intranät 

 

            Cd-skivor 

 

            Böcker 

 

            Foldrar 

 

            Ambulerande föreläsare 

 

            Annat alternativ: 

 

 

 

3.5. a. Vilka verktyg tror du behövs i ett miljöledningssystem för att det ska användas av 

skolan? (t ex mallar, checklistor mm.)  

 

b. Varför? 

 

 

3.6. Tror du att en miljöprofilering kan göra skolan mer attraktiv (t ex genom att fler lärare 

söker tjänster där, och att föräldrar väljer sådana skolor till sina barn istället för icke 

miljöprofilerade skolor)? 

 

 

 

4. Skolans miljöprestanda 

 

4.1. Har skolan någon miljöpolicy? 

 

 

4.2. a. Hur styrs skolans upphandling gällande mat, transporter osv.?  

 

b. Kan du som rektor vara med och påverka för en upphandling med ökade miljö- och 

hållbarhetskrav? 

 

 

4.3. a. Hur utförs tjänsteresor och skolskjutsar?  

 

b. Finns tjänstebil? (Sort, drivmedel mm.)  

 

c. Hur transporteras råvaror?  

 

 

4.4. a. Sker upphandlingen av matvaror med speciella miljö- eller klimatkrav (t ex 

närproducerat och säsongsbetonat)?  
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b. Serveras det vegetarisk mat regelbundet på skolan? (inte endast som alternativ för 

vegetarianer, utan stående på menyn t ex 1-2 vegetariska dagar i veckan) 

 

 

4.5. Vilka/hur många inom personalen har/erbjuds miljöutbildning i någon form? 

 

 

4.6. Var kommer skolans energi ifrån (för uppvärmning) samt i vilken form? 

 

 

4.7. Finns energisparande åtgärder? 

 

 

4.8. Finns besparande åtgärder vad gäller annat material inom verksamheten? T ex papper, 

plast, förpackningar etc.   

 

 

4.9. Vilka delar av verksamheten anser du kan förbättras ur ett energi- och klimatperspektiv? 
 

 

 


