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Sammanfattning 
 
Denna rapport kartlägger vad som krävs för att införa ett miljöledningssystem vid en 
gymnasieskola och som ska kunna leda fram till en miljöcertifiering – företrädesvis med 
ISO14001 – men s.k. miljöutmärkelser är också en möjlighet. Till största delen är 
beskrivningarna och aktiviteterna generella och kan användas på vilken gymnasieskola som 
helst, men nulägesanalysen – med den påbörjade miljöutredningen – och miljöpolicyn är 
direkt kopplade till Wilhelm Haglunds Gymnasium. Dokumentet ska kunna fungera som ett 
stöd i processen att implementera ett miljöledningssystem på en gymnasieskola. 
 
Nyckelord: Wilhelm Haglunds Gymnasium, ISO14001, Miljöledningssystem 
 
 
Abstract 
 
This report describes necessary steps for an implementation of an environmental management 
system at a secondary school and what would hopefully lead to an environmental 
certification, using ISO14001 – or as a possibility – one of the so called environmental 
awards. To the largest part, the descriptions and activities are general and can be used at any 
secondary school at all, but the current status analysis – with the started environmental 
investigation – and the environmental policy are directly coupled to Wilhelm Haglunds 
Gymnasium. The document should work as a process support for implementation of an 
environmental management system at a secondary school. 
 
Keywords: Wilhelm Haglunds Gymnasium, ISO14001, Miljöledningssystem 
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Förord	
 
Att denna uppsats för examensarbetet kom att handla om miljöledning och att undersöka 
möjligheter och förutsättningar för införande vid en gymnasieskola, beror dels på att det 
ligger i linje med utbildningens inriktning och att jag råkar arbeta vid just Wilhelm Haglunds 
Gymnasium. Att kunna förena uppsatsarbetet med något som i praktiken kan vara användbart 
och knyta ihop det på något sätt, har känts som en god föresats och inte minst intressant att se 
om det går att genomföra. Det blir lite av två flugor i en smäll och med en del bonus på 
köpet… 
Ett stort tack till alla intervjuade, mina ”bollplank” och inte minst handledare och opponent, 
för bra input till arbetet. Utan er hade det varit oändligt mycket svårare att komma någonvart. 
 
 
 

Tiina Johans 
Östhammar 2011-06-20 
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Introduktion	
 
Wilhelm Haglunds Gymnasium – WHG – finns beläget i Gimo, Östhammars kommun och 
bedriver ett specialutformat tekniskt program. WHG ägs av Sandvik AB till 91% och av 
Östhammars kommun till 9%. WHG drivs som ett bolag. Sandvik AB är en verkstadskoncern 
inom metallbearbetning, materialteknik, gruv- och anläggningsindustri. Av Sandvik AB:s 
industrier är 95% certifierade enligt miljöledningssystemet ISO14001 och det motsvarar 
sammanlagt 158 industrier. (Sandvik AB). 
Att den Sandviksägda gymnasieskolan i Gimo ska ha ett miljöledningssystem, är då mer eller 
mindre en självklarhet. 
 

Syfte	och	mål	
 
Syftet med projektet är att påbörja arbetet med miljöledningssystem på gymnasieskolan 
Wilhelm Haglunds Gymnasieskola. Målet är att skolan inom rimlig tid ska bli certifierad 
enligt ISO14001. De förväntade långsiktiga effekterna av projektet är att skolan blir 
miljöcertifierad och dess slutresultat är att skolan fortsätter sitt arbete med hållbar utveckling 
t.ex. genom att i sin utbildning integrera miljötänket. Syfte med detta dokument, är att ge en 
vägledning till hur ett arbete med certifiering kan sättas igång och målet är att ha kunna ha 
den processen rullandes inom en snar framtid. 

 

Frågeställningar	
 
Hur ska man gå tillväga för att införa miljöledningssystem vid Wilhelm Haglunds 
Gymnasieskola? Vad finns det för utmärkelser inom miljö som gymnasieskolan kan få och 
hur når man dit? Måste man certifiera sig eller använda utmärkelse – räcker inte bara 
miljöledningssystemet? På vilket sätt kan man implementera miljö i undervisningen?  Är 
något sätt bättre än andra?  Finns det några fördelar med att certifiera sig eller räcker det 
egentligen med att använda någon av de miljöutmärkelser som finns? En ISO-certifiering kan 
uppfattas ha större ”tyngd” gentemot en utmärkelse – kan det påverka valet? 
 

Avgränsningar	
 
WHG hyr maskinparken som behövs till undervisningen och ingen hänsyn är tagen till det, 
när det gäller förslag på miljömål, åtgärder och lagar. Även avgränsningar i detta projekt har 
gjorts gällande kartläggning av elevernas synpunkter på miljöledningssystem. Detta p.g.a. den 
nya gymnasieskolan med allt nytt som är på gång; eleverna vet inte direkt om vad det skulle 
innebära för deras studier och inte minst p.g.a. att under tiden som detta examensarbete gjorts, 
har skolans elever varit väldigt upptagna. En snabb muntlig undersökning bland eleverna och 
deras handledare och mentorer gjordes innan denna avgränsning bestämdes. 

Skolans elever äter på en annan skola alldeles intill och det gör att den matrelaterade 
miljöpåverkan faller utanför WHGs ramar i det fallet. Det finns några till miljöutmärkelser än 
de som tas upp i denna uppsats, men de har inte riktigt samma dignitet eller är aktuella att 
appliceras på en skola. 
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Metod	
 
Projektet innefattar i huvudsak teoretiska, men också några praktiska studier. Litteraturstudier 
och Internetstudier har använts för att få fram viktiga parametrar som behövts, för att kunna 
komma vidare i projektet. Viktiga nyckelord är miljöledningssystem och Skolverket. Främst 
är det Skolverkets riktlinjer och normer som styr skolvärlden, men när det handlar om 
miljöledningssystem, måste även referenser från litteratur och t.ex. Naturvårdsverket tas in 
och försöka smälta samman begrepp och steg, så att det fungerar för en skola. De steg som 
man bör ta vid införande av ett miljöledningssystem, beskrivs ingående i Gerhard Persson, Att 
integrera ledningssystem, 2006, men också mycket bra i Naturvårdsverket, 
Miljöledningsguide. 
 
Intervjuer och enkätundersökning på WHG har även använts. Detta för att i första hand få en 
inblick hur personalen ställer sig till det kommande projektet, men även för att kartlägga hur 
mycket miljö som integreras i undervisningen i dagsläget. Det är även viktigt att få reda på 
hur rektorn på skolan ställer sig inför denna uppgift. Dokument som rör WHG och hur 
Sandvik fungerar och hanterar miljöfrågor m.m., har tagits till stor del från det interna 
nätverket vid Sandvik AB. 

 

Resultat	
 
För att få en inblick i vad som styr gymnasieskolan, börjar detta dokument med de nationella 
styrdokument och samarbetsorganisationer som står som kravställare och intressenter mot 
skolor och hur de skall verka. Sedan tas de miljöutmärkelser upp, som är aktuella om man är 
inriktad mot utbildning. 
 
Under rubriken miljöledningssystem, finns de saker som ska ingå i ett miljöledningssystem 
och krav som ställs inför certifiering. Sedan följer en beskrivning av miljöutredning och de 
steg som utförs där. 
 
En bara påbörjad nulägesanalys tar tempen på aktuell miljöstatus inom WHG och används i 
miljöutredningen. 
 
Intervjuer med lärare och rektor ger en del information om hur de tänker i banor kring miljö 
och ett eventuellt införande av miljöledningssystem och certifiering. 
 
Sist avslutas examensarbetet med ett praktiskt avsnitt som visar på ett förslag hur en 
miljöpolicy kan se ut, följt av lämpliga miljömål. 
 
Ett mer praktiskt avsnitt behandlar tips på hur miljöfrågor kan integreras i WHG och då 
främst undervisningen.  
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Nationella	styrdokument	och	samarbeten	
 
Riksdag och regering fastställer läroplaner, nationella mål och riktlinjer för skolväsendet. Det 
centrala i dokumenten rörande miljöundervisning kommer här sammanställt. (Skolverket). 
 
 
Skollagen 
 
Skollagen som instiftas av Riksdagen, slår fast att skolverksamheten ska utformas i enlighet 
med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan, ska 
främja aktning för människors egenvärde och för den gemensamma miljön. (1 kap 2 § 
Skollagen). 
 
 
Läroplaner 
 
I läroplanen för den obligatoriska och de frivilliga skolformerna anges bl.a. att undervisningen 
ska belysa hur samhällsfunktioner och vårt sätt att leva och arbeta, kan anpassas för att skapa 
en hållbar utveckling. Eleverna ska genom ett lärande med miljöperspektiv, få möjligheter att 
själva skaffa sig ett förhållningssätt till miljöfrågor och direkt påverka och ta ansvar för 
utveckling och miljö. De ska ges insikter och kunskaper som gör att de kan hindra skadlig 
utveckling och miljöpåverkan, samt formulera och pröva antagande och lösa problem. 
 
I demokratisk anda ska alla elever kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar inom skolans 
ramar och ha en grund att stå på, för att fortsätta i den riktningen senare. Skolan har en uppgift 
att förmedla och förankra grundläggande värden, som vårt samhälle bygger på. Däribland 
finns ett hållbart och kritiskt miljötänkande. 
 
Den läroplan som gäller för gymnasieskolor är “Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 
94”. 
I den kan man läsa följande 
 

“Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som 
aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. 
 
Miljöperspektiv i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva 
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling.” (Skolverket). 

 
 
Kursplaner 
 
De krav som staten ställer på utbildningen i olika ämnen, formuleras i bindande föreskrifter: 
kursplaner. De utformas så att det ska vara klarlagt vad eleverna ska lära sig, men samtidigt 
lämna utrymme för lärare och elever att välja metoder och undervisningsmaterial. Vid varje 
skola måste de nationella kursplanerna tolkas och leda till planering, genomförande och 
utvärdering av undervisningen. 
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I senare års kursplaner, har miljöfrågorna betonats mer och ungefär hälften av ämnena har 
tydliga mål för hur miljöundervisning ska bedrivas. Målen är också mer konkreta och 
förtydligade än tidigare. Från att ordet ”miljö” använts lite löst tidigare, har man nu specifika 
beskrivningar av hur ämnena är kopplade till hållbarhets- och miljöfrågor. Det har också 
utvecklats speciella kurser för miljöfrågor. De har bl.a. koppling till teknik, ekonomi, juridik 
och politik. (Skolverket). 
 
 
Särskilda satsningar 
 
Projekt som bedrivs för att stärka undervisningen i miljöfrågor och öka medvetenheten hos 
elever om olika miljöfrågor, stöttas sedan länge av staten. (Regeringen, Internationellt 
samarbete för gymnasieskolan) Ett av dessa är BSP (Baltic Sea Project) och startades som ett 
samarbetsprojekt på skolnivå och där utbyte sker mellan olika skolor nationellt och mellan 
Östersjöländerna, för att utveckla miljöundervisningen. I synnerhet med inriktning på det som 
rör Östersjön. Det svenska deltagande sträcker sig dock till ett tiotal skolor. Dessa ska verka 
som förespråkare och vara vägledande för övriga skolor i landet. (Skolverket, Hållbar 
utveckling i skolan). 
 
Utvecklingsarbete i Sverige inom ramen för BSP har målsättningar att: 

• Elever ska utveckla miljömedvetande och självständigt kunna ta ställning för och 
argumentera kring miljöfrågor. 

• Göra eleverna medvetna om tillståndet i den närliggande omgivningen och kunna 
förstå de många och komplexa kopplingarna mellan människa och natur. 

• Utveckla elevernas förmåga att iaktaga förändringar i miljön. 
• Eleverna ska aktivt deltaga i förändring för ett hållbart samhälle. 
• Miljöperspektivet integreras i alla ämnen. 
• Elever och lärare har kunskaper som gör att de kan deltaga i internationella 

samarbeten. 
 
Ett annat projekt, är det s.k. GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the 
Environment) som drogs igång av USA i mitten av 90-talet. Koordination av det svenska 
deltagandet, hanteras av Skolverket. GLOBE syftar till att skapa kontakt mellan elever, lärare 
och forskare världen runt och leda till ökad förståelse och kunnande kring miljöfrågor, men 
också naturteknik och matematik. Det tas fram undervisningsmaterial som är allmänt 
tillgängligt och bedrivs mätningar i miljön, som används inom forskningen. (GLOBE) 
(Skolverket, Hållbar utveckling i skolan). 
 

Skolverkets	utmärkelse	Skola	för	hållbar	utveckling	
 
I mitten av 1980-talet, tillsatte FN den s.k. Brundtlandkommissionen och i det arbete 
kommissionen utförde, blev begreppet hållbar utveckling känt. Den definition de använde, 
var: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (Skolverket, Utmärkelsen Skola för 
hållbar utveckling). 
Det uppdrag Skolverket har i dessa sammanhang, är att stödja och inspirera skolor i arbetet 
med hållbar utveckling och att – som myndighet – ingå i nationella samarbeten. Uppdraget 
finns formulerat i nationella styrdokument: kursplaner, läroplaner och skollagen. Sverige har 
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även som nation ingått överenskommelser som bl.a. Agenda 21 och Hagadeklarationen, där 
mer om uppdragen finns beskrivet. 
 
Samtliga skolor måste bidra till hållbar utveckling – både ekonomisk och ekologiskt. 
Det som karakteriseras av ett lärande för hållbar utveckling är: 
• Ha ett demokratiskt arbetssätt 
• Ha ett kritiskt förhållningssätt 
• Samarbeta ämnesövergripande 
• Mångfald av pedagogiska metoder 
• Att vara delaktig och ha inflytande 
 
Skolverket har tagit fram en utmärkelse – Skola för hållbar utveckling – och syftet med den är 
att inspirera och stödja i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling. 
 
 

 
Figur 1. Logotyp för miljöutmärkelsen Skola för hållbar utveckling. (Skolverket). 
 
Frågor som handlar om värde, moral, demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter, etnicitet, 
jämställdhet och vår relation till naturen, är viktiga delar i arbetet med hållbar utveckling. 
 
Studerande ska genom skolan beredas möjlighet att utveckla förmågan att medvetet göra val 
och etiska ställningstaganden, baserat på kunskaper och personliga erfarenheter rörande frågor 
kopplade till människor och natur. Det är viktigt att de studerande ges möjlighet att ta reda på, 
förstå och kritiskt granska olika uppfattningar, bakomliggande motiv och intressen. Det är 
även viktigt att studenterna ges möjlighet att se på sina egna livsstilsval och värderingar. Det 
är en betydande roll som utbildningen har. (Skolverket, Utmärkelsen Skola för hållbar 
utveckling). 
 
 
Integrering 
 
Att integrera hållbar utveckling i undervisningen kan ske på olika sätt. T.ex. genom rollspel, 
verklighetskopplade metoder och reella problem, som vävs in i undervisningen. Man kan ha 
gemensamma temadagar, olika aktioner för miljön, som t.ex. trädplanteringar i olika länder. 
Olika projekt där man kan integrera olika ämnen, är bl.a. naturkunskap, samhällskunskap och 
språk. Man måste fråga sig själv vad som är viktigt. Vad är viktigt för eleven/läraren? 
Hur vill du/man förändra världen? (Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, Skolverket) 
 
 
Skollagen 
 
I Skollagens s.k. portalparagraf, anges att varje person som är aktiv inom skolan, ska främja 
aktningen för varje människas egenvärde och den gemensamma miljön. (Skolverket) 
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Ansökan 
 
Det är viktigt att ansökan uppfyller alla de kriterier som anges. (se bilaga 1) Skolan får själv 
svara för hur man tänkt uppfylla kriterierna.  
 
Efter att man ansökt om utmärkelsen och skolverket godkänt den, får man ett diplom och 
rätten att använda logotypen (se figur 1) för utmärkelsen. Utmärkelsens giltighetstid är 3 år 
och den kan förlängas genom att man skickar in en ny ansökan. I ansökan beskriver man hur 
man arbetat med hållbar utveckling inom verksamheten. De områden som berörs är t.ex. 
delaktighet, samverkan med omvärlden, måluppfyllelse och studerandes delaktighet i 
processen 
Miljöperspektivet i undervisningen, ska enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 
94, Skolverket), ge eleverna insikter så att de kan aktivt medverka till att förhindra skadlig 
miljöpåverkan. För att få utmärkelsen “Skola för hållbar utveckling”, måste villkoren 
uppfyllas enligt Skolverkets föreskrift SKOLFS 2009:19. Detta beslutades den 20:e mars 
2009. (se bilaga 1) 
 

Miljöledningssystem	
 
Nyckelfaktorer 
 
Ett syfte med en förändring och kanske införande av verksamhets/lednings-system för den 
yttre miljön med ISO14001, är att minska miljöbelastningen. Samhället driver miljöfrågor och 
lagstiftning och andra regleringar – som t.ex. kommunala riktlinjer och organisatoriska 
sedvänjor – bestämmer hur miljön (tillåts) påverkas. (Gerhard Persson, Att integrera 
ledningssystem, 2006) 
 
Allmänheten, elever, massmedia m.fl. är också kravställare och deras önskemål bör därför 
beaktas. Reaktionstiden och kraven kan vara både snabbare och hårdare än myndighetskraven. 
Tyckande i sociala medier är också mer direkt. Om WHG agerar på detta, kan man positivt 
profilera sig med en "miljöprofil". Förutsättningar för att lyckas med ett införande av 
ISO14001, är bl.a.: 
 

• Tydlig miljöpolicy och kommunicerandet av den 
• Bra och fullständig information om hur/när/varför förändringar ska ske 
• Kunniga medarbetare 

Certifiering 
 
Genom certifiering mot de krav som finns i en viss standard, kan man ofta lättare nå målet 
med att upprätta ett miljöledningssystem eller fungerande hantering av rutiner som krävs. 
Skolan får även ett yttre tryck på sig att vidmakthålla och förbättra sitt system för 
miljöhantering. Ett principiellt frivilligt åtagande, men som ofta drivs av önskemål från 
externt (eller internt) håll. För WHG är det i detta fall, kanske främst ett internt önskemål om 
kontroll och förbättring, som ligger till grund. 
Certifiering utförs efter en oberoende revision av certifieringsföretag. I Sverige är de 
ackrediterade av myndigheten SWEDAC och får därmed en officiell prägel. 
Certifieringsföretaget utfärdar ett bevis på överensstämmelse - ett certifikat med normalt tre 
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års giltighetstid. Detta om WHG uppfyller de krav som ställs i standarden (ISO14001). Under 
giltighetstiden genomförs också revisioner - minst en per år. De leder till att man behöver 
vidtaga åtgärder till förbättring för fortsatt giltighet. (Gerhard Persson, Att integrera 
ledningssystem, 2006) 
 
 
Den yttre miljön 
 
ISO14001 agerar som krav och har som främsta mål att minska miljöbelastningen. Andra 
dokument i samma serie ger stöd och vägledning för hur verksamheten kan tillämpa metoder 
och kunskaper vid genomförande. 
Det krävs ett fastställande av WHGs betydande miljöaspekter - alltså de saker hos WHG som 
ger störst påverkan på miljön och är mest omfattande. Det innebär i praktiken att man behöver 
göra en miljöutredning, som kan plocka fram de fakta som krävs som underlag. I möjligaste 
mån behöver resultaten vara mätbara numeriskt, för att göra sammanställningen lättare. 
Man måste också se till vilka författningskrav (lagar) som väger in och lokala beslut och 
överenskommelser. Mer om det under rubriken Miljöutredning. (Gerhard Persson, Att 
integrera ledningssystem, 2006) 
 
 
Processer och aktiviteter 
 
ISO14001 definerar inte termen process, som annars är vanligt förekommande i andra 
sammanhang. Däremot använder man uttrycket aktiviteter. Det kan ofta likställas med 
processer. Miljöpolicyn ska vara relevant i förhållande till WHGs aktiviteter, både vad gäller 
storlek och miljöpåverkan. 
Miljöaspekter som orsakas av WHGs aktiviteter, ska finnas hanterade i rutiner. Revisioner ska 
ta hänsyn till miljöpåverkan hos aktiviteten. I kvalitetsstandarden ISO9001 finns process-
tänket däremot med och de två standarderna håller på att närma sig varandra. (Gerhard 
Persson, Att integrera ledningssystem, 2006) 
 
 
Förbättringar 
 
I standarden ISO14001 finns det krav på att policyn ska innehålla åtaganden om ständiga 
förbättringar. Skolan måste också kunna visa upp att sådana också sker. All berörd personal 
och elever ska vara införstådda med deras egen betydelse och de insatser de gör – orsakar i 
miljöfördelar. Varje ny åtgärd eller förbättring ska stå i proportion och vägas mot de 
miljöaspekter som uppkommer. Rutiner ska finnas för att hantera avvikelser och åtgärder för 
att minimera påverkan, genom korrigeringar eller nödåtgärder. (Gerhard Persson, Att 
integrera ledningssystem, 2006) 
 
Fortsättningsvis följer formuleringar och förhållningssätt till hur man ska jobba mot 
ISO14001, fördelat på organisatorisk struktur och aktiviteter inom verksamheten. (Gerhard 
Persson, Att integrera ledningssystem, 2006) 
 
1. Struktur – organisation och aktiviteter 
1.1. Ledning - policy 
Ledningen ansvarar för att frågor som rör yttre miljö hanteras och täcks av en policy som: 

• Ska vara relevant för skolan och dess unika miljöaspekter. 
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• Ska ange att och hur ständiga förbättringar ska ske, samt utsläpp/föroreningar ska 
förhindras. 

• Ska återspegla att lagar, regelverk och krav följs. 
• Är grunden för miljömål. 
• Är meddelad till samtliga anställda och elever och kontinuerligt underhålls och finns 

nedtecknad. 
• Är allmänt tillgänglig. 

 
1.2. Verksamhetsmål 
I de centrala verksamhetsmålen, ska förslag till åtgärder finnas med. Det ska vara 
dokumenterat, mätbart och: 
 

• Samspela med skolans miljöpolicy. 
• Finnas uttalad för relevanta funktioner och nivåer inom skolan. 
• Ta hänsyn till åtaganden om förbättring, lagar och krav. 

 
1.3. Handlingsplan 
Handlingsplaner ska vara konkreta dokumenterade aktioner för att uppnå de ställda 
verksamhetsmålen. Handlingsplanen beskriver de åtgärder som måste göras för att nå 
miljömålen. Åtgärden ska ha en ansvarig person som ser till att åtgärden blir utförd. För att 
vara säker på att åtgärderna kommer att åtgärdas är det bra att de ansvariga för utförandet är 
de som är med och gör handlingsplanen. Man måste även se till att alla de resurser som 
behövs finns tillgängliga. Det kan handla om ekonomiska resurser, kunskap m.m. Det är även 
viktigt att slutdatum för åtgärden anges och när rapportering och uppföljning ska ske. 
 
 
1.4. Ansvar och befogenheter 
Ansvar och befogenheter hos olika roller inom skolan, ska defineras, dokumenteras och vara 
införstådda hos samtliga. Någon/några ska finnas utsedda att: 

• Se till att systemet för att hantera yttre miljön fungerar. 
• Rapportera till ledningen om status på systemet och prestanda, att användas som 

underlag till förbättringar. 

 
1.5. Uppföljning 
Ledning ska med i förväg planerade intervall, utvärdera systemet för att hantera miljöfrågorna 
och säkerställa att det fungerar, är tillräckligt och fortfarande anpassat mot verksamheten. 
Dessutom ska behovet av ändringar i policy och mål undersökas. 
Uppföljningar måste ske kontinuerligt. Annars får man inte kvittens på om utförda åtgärder 
givit resultat. Att följa upp laglistan som man kommit fram till i miljöutredningen, är viktigt 
för att inte missa formella krav som ställs och förändringar som kan ske beroende på 
verksamheten eller lagförändringar. 
Intern miljörevision görs för att se hur miljöarbetet fungerar inom organisationen. Den ger 
förslag på förbättringar som kan göras. Den sker praktiskt genom väl dokumenterade 
intervjuer med personal och ledning. Extern revision används om man vill certifiera sig och 
kräver av Swedac ackrediterade certifieringsföretag. 
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2. Medarbetare 
2.1. Arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar 
Skolans ledning ska se till att alla berörda känner till och förstår betydelsen av att policies, 
rutiner och krav i miljöledningssystemet följs och att var och en förstår sin egen roll och 
ansvar i sammanhanget. 
 
 
2.2. Kompetens och utbildning 
Skolan behöver identifiera utbildningsbehov som rör miljöaspekter och miljöledningen och 
ordna med adekvat utbildning. För att kunna integrera och förankra miljö i skolans 
undervisning och den administrativa delen är det viktigt att alla får den miljöutbildning som 
krävs. Målet ska vara att man automatiskt tar miljömedvetna beslut i det vardagliga arbetet. 
Det bästa är att alla får en grundläggande miljöutbildning och det är viktigt att den är 
anpassad till verksamheten. Därefter en utbildning som är speciellt anpassad till de kurser och 
ämnen läraren har och de olika uppgifter övriga personalen har. 
Det är även viktigt att man från början ser till att alla förstår varför miljösatsningen görs och 
även hur miljöledningen kommer att påverka personalen på skolan. 
 
 
3. Ekonomi 
Ekonomiska resurser ska finnas tillhands för att kunna införa, underhålla och göra 
förbättringar i miljöledningssystemet. 
 
 
4. Juridik 
Policy, interna krav och miljömål ska ta hänsyn till och återspegla lagkrav. Skolan ska ha 
tillgång till miljölagstiftningen och uttalat åta sig att följa dessa. Det är bra att ha rutiner, för 
att säkerställa att alla aktiviteter blir genomförda, enligt de krav på lagefterlevnad som man 
har. Rutinerna fastställer hur man praktiskt går tillväga och vem som är ansvarig för att det 
utförs och hur.  
 
 
5. Marknadsföring och rekrytering 
Inga särskilda krav finns. Men miljöpolicy kan användas i PR-sammanhang (Public 
Relations) och lyftas fram på ett positivt sätt. 
 
 
6. Planering 
Vid planering och utveckling av verksamheten, ska miljömålen och kraven tas med i 
beaktande. 
 
 
7. Inköp och Leverantörer 
Rutiner för de mest betydande miljöaspekterna, måste finnas – för det som orsakas av varor 
och tjänster som används av skolan och kravställan på dessa. 
När man inför övergripande miljömål ska synpunkter från olika intressenter tas in i beaktande. 
Leverantörer återfinns i gruppen intressenter. De och andra uppdragstagare i verksamheten 
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behöver meddelas kraven. Det ska finnas rutiner för att sköta kommunikationen med 
intressenterna. 
 
 
8. Undervisning och tjänster 
Även om kraven riktar sig mot all verksamhet inom skolan, så det är ganska naturligt att 
undervisningen kommer i fokus. Dokumentation och exempel man hittar kring ISO14001 är 
allt som oftast inriktat mot företagsvärlden och t.ex. tillverkningsprocesser, så att de aspekter 
som där tas upp, behöver översättas till skolanpassade termer. Produktion i industrin, kan 
ersättas med undervisning i skolan – båda är kärnverksamheter inom sina områden. 
 
 
9. Resurser 
Tillräckligt med resurser ska avsättas i skolan, för att införa och löpande hantera 
miljöledningssystem. Det berör personal, elever, infrastruktur, teknik och ekonomiska medel. 
Speciella personalresurser måste avsättas. 
 
 
10. Elever 
När man inför övergripande miljömål ska synpunkter från olika intressenter tas in i beaktande. 
Det är vanligt förekommande att man inte nämner vilka intressenter man har, utan bara att 
intressenter finns. Vilka intressenter som organisationen har, tas upp på annat håll. Däremot är 
det i skolans värld eleverna som är själva grundförutsättningen för verksamheten och även de 
som är resultatet av det arbete man lägger ner. Deras synpunkter och hur de får sin utbildning 
tillgodosedd, är därför extra intressant och är där en mycket viktig delgrupp. Det ska finnas 
rutiner för att sköta kommunikationen med intressenterna. 
 
 
11. Andra intressenter 
Det finns andra intressenter än de närmast berörda av verksamheten. Ägarna och styrelse är en 
del av dessa och även om de inte direkt påverkas, så kan de ha synpunkter och har bl.a. ett 
ansvar som slutgiltigt styrande och med ekonomiska intressen i hur skolan sköts. 
En miljöpolicy ska bl.a. behandla förebyggande av föroreningar, följa krav och 
miljölagstiftning och vara tillgänglig för allmänheten. Både övergripande och detaljerade mål, 
ska gå i linje med policyn. Det är ett ansvar mot samhället i stort. 
En publikt tillgänglig policy, ska även kunna användas av massmedia och man bör ha det i 
åtanke att den kan komma att nyttjas av dessa i olika avseenden. Policyn kan även användas i 
PR-syfte eller vid annan marknadsföring av skolan. 
 

Miljöutredning	generellt	
 
För att visa hur skolans nuvarande miljösituation ser ut, måste en miljöutredning tas fram. Där 
ingår en kartläggning och utvärdering av verksamhetens miljöpåverkan. Utredningen ska 
ligga till grund för skolans fortsatta miljöarbete, som ska kunna leda fram till en certifiering. 
 
Miljöutredningen ska i första hand titta på gymnasieskolan och dess verksamhet. 
Avgränsningar som kan göras, är t.ex. elevers skolskjuts och personalens bilresor till och från 
arbetet eller elevers skollunch, som kan ligga utanför utredningen. 
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Här följer ett tillvägagångssätt för hur man tar fram en miljöutredning: (Gerhard Persson, Att 
integrera ledningssystem, 2006) 
 
 
Nulägesanalys 
 
I första hand är miljöutredningen en nulägesanalys – en kartläggning av samband mellan 
skolans verksamhet och dess miljöpåverkan, men syftet är även att kartlägga vilken 
miljölagstiftning som aktuell och rör verksamheten. Resultatet av utredningen används som 
beslutsunderlag för det fortsatta miljöarbetet och lägger grund för miljöpolicy, miljömål och 
handlingsplan. 
 
Det är viktigt att avsätta ordentligt med tid för genomförandet och att göra avgränsningar för 
vad som ska ingå eller ej. Man ska ha i åtanke att analysen ska användas i fortsatt miljöarbete 
och beskriva det aktuella läget – inte vart man vill komma. Analysen bör uppdateras med 
jämna mellanrum. Dokumentet är en bra grund att jobba ifrån vid kontinuerliga revisioner och 
uppföljningar. Det kan vara lämpligt att uppdatera miljöutredningen var tredje år, t.ex. i 
samband med att nya miljömål fastställs. 
 
 
Omfattning 
 
Man tar upp de delar av verksamheten som ska ingå i systemet och det inkluderar bl.a. vilka 
lokaler och vilken personal som omfattas av verksamheten. Allt som skolan kan påverka ska 
inkluderas i miljöutredningen. Självklara saker är pappersförbrukning och tjänsteresor, men 
man ska även ta upp effekter av skolans beslut och kärnverksamheten (utbildningen) ska 
finnas med. 
 
Miljöaspekter 
 
Miljöaspekt är något som ger orsak till miljöpåverkan. Med en betydande miljöaspekt, menar 
man en miljöaspekt som påverkar miljön i högre grad än vad som kan anses vara ”normalt”. 
 
Exempel på direkta miljöaspekter: Resor, energianvändning, pappersförbrukning, laboratorier 
och anläggningar för produktion etc. Indirekta miljöaspekter är: 
Effekter av skolans beslut, regler, bidrag, rådgivning och information, samt aktiviteter som 
upphandling och inköp etc. 
 
Identifiering och värdering av miljöaspekter görs förslagsvis i följande fyra steg: 
 
1. Dela in verksamheten i aktiviteter 

 
Antalet aktiviteter får inte bli alltför många. Det är speciellt viktigt när det gäller skolans 
kärnverksamhet, det som kan sägas vara en betydande – men ändå indirekt – miljöpåverkande 
verksamhet. 
 
 
2. Kartlägg miljöaspekterna och koppla till miljöpåverkan 
 
För varje aktivitet ställer man frågan: Medför aktiviteten någon miljöpåverkan? 



Tiina Johans 2011-08-20 
 

16 
 

Det gäller t.ex.: 
• Utsläpp till luft 
• Utsläpp till vatten 
• Avfall 
• Resursförbrukning 
• Kemikaliehantering 
• Markföroreningar 
• Andra miljöfrågor, som t.ex. buller eller biologisk mångfald. 

 
När detta är gjort, kan man se om vissa aktiviteter medför någon miljöpåverkan, vilket då blir 
miljöaspekterna. 
 
Miljöpåverkan kan uppstå på flera olika sätt. Skolans verksamhet kan påverka miljön både 
negativt och positivt. Negativ påverkan medför att miljön försämras i något avseende lokalt, 
regionalt eller globalt. En positiv miljöpåverkan innebär däremot att miljösituationen 
förbättras tack vare skolans verksamhet. Det kan också betyda att den indirekta miljöpåverkan 
minskas för någon av skolans intressenter. Ett bra sätt som man kan använda för att beskriva 
miljöpåverkan är genom att miljöaspekterna kopplas samman med ett eller flera av de 16 
nationella miljökvalitetsmål som Riksdagen har antagit. (Naturvårdsverket, 
Miljöledningsguide) 
 
 
3. Kvantifiera miljöaspekterna 
 
Miljöaspekterna som man fått fram, bör kvantifieras för att man ska kunna skilja stort från 
smått i utvärderingen, men också för att de miljömål som ska fastställas, i möjligaste mån bör 
vara mätbara (det kan annars vara svårt att kunna påvisa förändringar). 
 
Det kan i många vara svårt att kvantifiera miljöaspekterna. Det är troligen så även i fallet med 
undervisning – det vill säga en indirekt miljöpåverkande verksamhet. Här kan det vara 
tvunget att beskriva påverkan utan kvantifiering. 
  
Skolans utbildning av elever i hållbar utveckling, ska i slutändan ge ett ökat medvetande 
och en ökad kunskap i samhället. Det bidrar till en positiv samhällsutveckling inom området 
och leder på sikt till en minskad miljöpåverkan. Samtliga miljöaspekter sammanställs 
lämpligen i tabellform där all information samlas. (Naturvårdsverket, Miljöledningsguide) 
 
 
4. Värdera miljöaspekterna 
 
Syftet med en utvärdering är att fånga de mest betydande miljöaspekterna. För ett antal av 
dessa aspekter, ska man sätta miljömål. De betydande miljöaspekterna tar man fram utifrån 
kriterier och kvantiteter i miljöhänseende. Miljöaspekterna ska ställas mot varandra och 
värderas och jämföras på likvärdigt sätt. (Gerhard Persson, Att integrera ledningssystem, 
2006) 
 
Följande faktorer kan vara lämpliga att beakta enligt miljömässiga kriterier: 
 
• Hur farlig är aktiviteten för miljön? 
• Hur stor risk för miljöpåverkan medför aktiviteten? 
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• Förbrukning: medför aktiviteten användning av knappa eller icke förnyelsebara resurser? 
• Berör aktiviteten känsliga närområden eller människor som bor eller arbetar i närheten? 
• Om aktiviteten i huvudsak har lokal eller regional miljöpåverkan bör man ta hänsyn till 

den egna regionens dominerande miljöproblem. 
 

4.1. Värderingsmetoder 
 
Värderingen av miljöaspekter kan ske på två sätt. Antingen görs det kvalitativt genom 
diskussioner eller kvantitativt via siffermodeller. Oavsett vilken man väljer, så är det 
viktigt att dokumentera tillvägagångssättet, så att det efteråt går att följa. 

 
 

4.2. Kvalitativ värdering 
 
Vid kvalitativ värdering är det en fördel om man kan använda en arbetsgrupp som 
tillsammans representerar skolans olika verksamhetsområden. Gruppen bör inte vara 
alltför stor, utan 4-6 personer. Betydande miljöaspekter väljs ut genom diskussioner där 
deras miljöpåverkan ställs mot annan påverkan i samhället, samt nationella och lokala 
miljömål. Vid kvalitativ bedömning är det diskussionerna, tillvägagångssättet och 
resonemangen runtomkring, som är det väsentliga. Dokumentation av detta är därför 
viktigt. 

  
 

4.3. Kvantitativ värdering 
 
Om skolan väljer att använda en kvantitativ metod, poängsätts varje aktivitet utifrån 
miljömässiga kriterier och mängd/omfattning. De miljöaspekter som får flest poäng i 
värderingen är de som är betydande miljöaspekter och ger störst påverkan. Kvantitativa 
aspekter kan vara: Hur stor omfattning har aktiviteten? Hur stor del av verksamheten 
utgörs av aktiviteten? Endast en intern jämförelse ska göras. 

  
 
Miljölagstiftning och andra krav 
 
Miljöutredningen ska även innehålla en sammanställning av lagar, som visar vilken 
miljölagstiftning som berör skolan och på vilket sätt. Miljösamordnaren – eller motsvarande 
vid skolan – bör för övrigt få en grundläggande utbildning i miljölagstiftning. 
 
Det är viktigt att med jämna mellanrum uppdatera laglistan och se om t.ex. några lagändringar 
har ägt rum eller om nya krav som påverkar verksamheten har tillkommit. Om verksamheten 
ändras i större omfattning, så måste man också kolla så att man inte plötsligt berörs av nya 
lagkrav. (Naturvårdsverket, Miljöledningsguide) 
 

En	påbörjad	miljöutredning	på	WHG	
 
I korthet kan man säga att det inte bedrivs någon specifik miljöundervisning eller finns 
inriktning åt det hållet vid WHG. Källsortering o.d. förekommer, men inga riktade och styrda 
insatser sker på området. Det saknas miljöledningssystem och miljöpolicy, utöver det som 
gäller för hela Sandvikskoncernen. 
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Från och med hösten 2011 kommer den nya gymnasieskolan att gälla. Det innebär ett nytt 
betygssystem – från A till E, nya ämnen och kursplaner m.m. Det jobbas nu mycket med de 
nya kursplanerna och där det går, försöker man integrera miljöutbildning i någon form. Det 
gäller dock bara blivande årskurs ett. För de som påbörjar årskurs två och tre, finns inget 
sådant planerat – utan de går enligt den gamla gymnasieskolan. Båda systemen kommer att 
existera parallellt under ett par års tid. (Skolverket) (Regeringskansliet, Den nya 
gymnasieskolan, 2011). 
 
 
Nulägesanalys 
 
Nedanstående är en påbörjad analys av nuläget, utifrån allmänt känd status vid WHG. När 
införandet kan påbörjas, får en djupare nulägesanalys utföras och som troligen kan påvisa 
ännu fler faktorer som påverkar. 
 
1. Verksamhetsbeskrivning 
Hyrd lokalyta: 1600 m2. Antal anställda: 12 personer. Organisationsstruktur och ansvar. 
 
2. Befintligt miljöarbete 
Skolan har miljöstationer där sortering finns. 
 
3. Miljöorganisation 
Saknas. 
 
4. Miljöutbildning för personal 
Det existerar inga former av miljöutbildningar för personal. 
 
5. Miljöinslag i undervisning 
Väldigt lite, se intervjuer med lärare. 
 
6. Miljöinslag i samverkan med Sandvik 
Information saknas, men kartläggning påbörjad. 
 
7. Källsortering 
Källsortering bedrivs sen långt tillbaka. 
 
8. Avfall 
Hushållssopor, papper m.m. Källsortering till miljöstation. 
 
9. Kostnader för avfallshantering 
Sopavgift och avloppsavgift (kommunala) 
10. Brand, spill och andra onormala händelser 
Information finns tack vare bra arbetsmiljöarbete. 
 
11. Miljöpolicy 
Ska vara samma som för Sandvik. 
 
12. Miljöaspekter, förhållanden och aktiviteter 
Information saknas, men kartläggning påbörjad. 
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13. Lokalisering 
Finns i Gimo. 
 
14. Indirekt miljöpåverkan 
Information saknas, men kartläggning påbörjad. 
 
15. Materialförbrukning 
Information saknas, men kartläggning påbörjad. 
 
16. Vattenförbrukning 
Information saknas, men kartläggning påbörjad. 
 
17. Energianvändning 
Information saknas, men kartläggning påbörjad. 
 
18. Fjärrvärmeanvändning 
Information saknas, men kartläggning påbörjad. 
 
19. Elförbrukning 
Information saknas, men kartläggning påbörjad. 
 
20. Kontorsutrustning 
Information saknas, men kartläggning påbörjad. 
 
21. Kemiska produkter 
Information saknas, men kartläggning påbörjad. 
 
22. Laboratorieverksamhet 
Hyrs och är lokaliserad på annan plats. 
 
23. Transporter 
Transporter av varor och material. 
 
24. Tjänsteresor 
Tjänsteresor med, flyg, tåg, egen bil och med hyrbil. Kartläggning pågår. 
 
25. Utsläpp till luft 
Rökning och ventilation. 
26. Utsläpp till mark och vatten 
Avloppsystemet och dagvatten. 
 
27. Buller och vibrationer 
Finns kartlagt via arbetsmiljöarbetet. 
 
28. Leverantörer och entreprenörer 
Information saknas, men kartläggning påbörjad. 
 
29. Miljöaspekter 
Information saknas, men kartläggning påbörjad. 
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30. övriga miljöaspekter 
Läckage från privata bilar på parkeringen. 
 
31. Lagar och andra krav 
Arbetet påbörjat, se förslag i bilaga 2. 
 
 
 
 

Miljöpolicy	
 
En miljöpolicy framhärdar verksamhetens – i det här fallet skolans – vilja och målsättning att 
få till en bra miljösituation. 
 
Kraven på en policy enligt ISO 14001 är dessa: (Gerhard Persson, Att integrera 
ledningssystem, 2006) (Naturvårdsverket, Miljöledningsguide) 
 
• Miljöpolicyn ska upprättas av verksamhetens högsta ledning som därmed ansvarar för 
policyns innehåll. 
 
• Miljöpolicyn ska vara utformad så att den tar hänsyn till hur organisationen ser ut. Det ska 
med andra ord gå att känna igen det unika i verksamheten i policyn. 
 
• I miljöpolicyn ska ett åtagande om att ständigt förbättra skolans eget miljöarbete och 
förebygga föroreningar ingå. Därmed avges ett löfte om att alltid arbeta i förebyggande syfte. 
 
• Miljöpolicyn ska vidare innehålla ett åtagande om att miljölagstiftningen samt andra krav 
eller överenskommelser som finns inom det miljöområde som verksamheten berörs av ska 
följas. 
 
• Miljöpolicyn ska utgöra grunden för hur miljömål fastställs och följs upp. 
 
• Slutligen ska miljöpolicyn vara nedskriven, godkänd och välbekant för samtliga 
medarbetare – och finnas tillgänglig för allmänheten. 
 
 
 
Sandvik AB:s miljö- och arbetsmiljöpolicy 
 
Eftersom Wilhelm Haglunds Gymnasium ingår i Sandvikskoncernen kommer man att behöva 
utgå från Sandvik AB:s egna miljö- och arbetsmiljöpolicy. Den säger i korthet följande: 
 

”Ständiga förbättringar 
Frågor om miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i Sandviks totala 
verksamhet och företaget uppnår ständiga förbättringar inom dessa områden med 
hjälp av målstyrning. Sandvik anser att störst effekt nås genom att agera 
förebyggande.  
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Hållbar utveckling 
Företaget ansluter sig till ett synsätt som leder mot långsiktig hållbar utveckling i dess 
verksamhet. Det innebär att Sandvik strävar efter hög effektivitet i användning av 
energi och naturresurser, gynnar system för återvinning och återanvändning av 
material samt arbetar med att förhindra föroreningar och alla typer av 
arbetsrelaterade sjukdomar och skador.  
 
Sunda och säkra arbetsmiljöer 
Sandvik strävar efter att erbjuda hälsosamma och säkra arbetsförhållanden som 
stimulerar medarbetare att vara effektiva, ta ansvar och fortsätta att utvecklas mot 
sina personliga och yrkesrelaterade mål.  
 
Efterlevnad av lagar 
Sandvik ska uppfylla eller överträffa tillämpliga miljö- och arbetsmiljölagar eller 
andra krav. Företaget anser att gemensamma och effektiva miljö-, hälso- och 
säkerhetskrav och standarder bör etableras på internationell nivå.” 
 
 

Möjlig miljöpolicy för WHG 
 
Sandviks miljöpolicy omsatt i termer passande för WHG, skulle förslagsvis kunna innebära 
följande: 

• Undervisningen ska bedrivas med miljöfrågor i åtanke, som ska ge eleverna sunda 
värderingar och ett självständigt och kritiskt granskande sätt att resonera kring hållbar 
utveckling och miljö. 

• Miljöundervisning ska inkluderas i samtliga ämnen, i den mån det är applicerbart. 
• Beakta energi- och resurseffektivitet, miljö och arbetsmiljö under praktik, laborationer 

och liknande aktiviteter. 
• Verka för miljö- och arbetsmiljöansvar i skolan genom att uppmuntra leverantörer, andra 

uppdragstagare och intressenter att arbeta efter principer som är jämbördiga med WHGs 
miljöpolicy. 

• Genomföra riskbedömningar inom miljöområdet för att identifiera 
förbättringspotentialer. 

• Förebygga bl.a. skador och sjukfrånvaro genom att minimera användning av ämnen som 
är skadliga för människa och miljö. 

• Förebygga miljöincidenter och olyckor genom att i vår verksamhet använda miljöeffektiv 
och hög teknisk standard på utrustning och genom standardiserade rutiner. 

• Hantera miljöfrågor i samarbete mellan chefer och medarbetare. 
• Visa öppenhet, informera om WHGs miljöarbete och vara lyhörda för förändringar i 

omvärlden, samt ge elever och personal de resurser och kunskaper som behövs för att 
uppfylla kraven i denna policy. 

• Uppfylla lagar och krav som ställs på miljöområdet. 
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Miljömål	
 
Miljömålen ska bygga på de miljöaspekter man har kommit fram till i miljöutredningen. 
Målen ska formuleras på ett sådant sätt att man ska kunna jämföra med tidigare år och att det 
inte ska spela någon roll hur verksamhetens storlek ändras. Man ska sätta realistiska mål och 
då är det bra om det finns historisk kunskap om utsläpp och annan påverkan. Det ska finnas 
tidsramar och specifika områden som målsätts. 
För att miljömålen och dess åtgärder ska bli användbara måste nyckelpersoner med kunskap 
om skolan vara med, inte bara miljösamordnaren. Användandet av nyckeltal när man följer 
upp miljömålen underlättar eftersom de visar hur utvecklingen går och det är lätt för alla 
medparter och intressenter att förstå. (Naturvårdsverket, Miljöledningsguide) 
 
Exempel på miljömål: 
 
• Ökat miljöinslag i utbildningen 
• Ökat miljökompetens hos medarbetarna 
• Minskad energiförbrukning i skolan 
• Minskad pappersförbrukning i skolan 
• Minskad miljöpåverkan från tjänsteresor och transporter 
• Förstärka möjligheter till distansmöten och kommunikation 
 
 
Nyckeltal man kan använda sig av inom skolans värld: 
 
Tjänsteresor:  
Antal resta km/anställd 
Andel resor per trafikslag 
Antal km med egen bil i tjänsten/anställd 
 
El/energi: 
kWh/år och personal (inkl. elever) 
kWh/år och m2 
 
Upphandling: 
Antal upphandlingar med miljökrav av totalt antal upphandlingar. 
 
Avfall:  
Kg avfall/personal (inkl. elever), t.ex. rörande hushållsavfall. 
 
Pappersförbrukning: 
Mängd inköpt papper/ personal (inkl. elever) 
 
Utbildning: 
Andel anställda som genomgått miljöutbildning av totalt antal anställda. 
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Kommunikation	
 
Det är viktigt att se till att informationen om hur miljöarbetet går, finns lätt tillgängligt för 
alla. Både externt och internt. Förslag på informationskanaler är: hemsida, intranätet, epost, 
interna nyhetsbrev, personalmöten. (Naturvårdsverket, Miljöledningsguide) 
 
 

Sammanfattning	av	svaren	till	frågorna	(se	bilaga	4)	till	
lärarna	på	skolan	
 
6 av skolans 7 lärare besvarade frågorna. Av dessa är 2 kvinnor och 4 män. 
 
Det är endast 2 av lärarna som behandlar miljö i sin undervisning i dagsläget och det är 
skolans naturkunskapslärare och verkstadslärare. Verkstadsläraren undervisar i arbetsmiljö 
och säkerhet, teknik, människa och samhälle och verkstadsämnen. De andra lärarna behandlar 
miljö ytterst lite eller inget alls. Dessa lärare undervisar i ämnena svenska, engelska, 
matematik, ekonomi, religion, samhällskunskap, fysik, design, estetisk verksamhet och 
datorkunskap. 
 
Alla lärare utom en vill gärna behandla miljö i sin undervisning och nästan alla anser att det är 
väldigt viktigt och blir alltmer viktigare, men även att det känns lite avlägset. Tillgången till 
miljölitteratur på skolan är begränsad men finns behovet är det bara att beställa. De 
hjälpmedel som man önskar är roliga, inspirerande material t.ex. filmer och bra föreläsare. 
 
En del av lärarna anser att incitamenten skulle definitivt öka ambitionen att engagera sig mer, 
andra tror inte det skulle spela någon roll eller så vet de inte. En väl genomförd utvärdering 
och uppföljning skulle uppmuntra och förenkla för två av lärarna. Tre anser nej och en säger 
”nja”! 
 
De dokument som är av betydelse för planeringen och genomförandet av miljöundervisning är 
kursplan och läroplan. Skolans lokala plan, Skolplanen och den kommunala miljöplanen är av 
mindre vikt. Andra dokument som nämns är skolans miljöplan/arbetsmiljöplan. 
 
Det lärarna anser är viktigast för att bedriva en genomtänkt och inspirerande 
miljöundervisning varierar. Här nedan är svaren: 
 

• Att ha motiverade elever för uppgiften samt att läraren känner sig motiverad 
till 100% 

• Dels att ha något konkret mål att arbeta mot, dels att det lokala näringslivet 
och kommunala inrättningar går i bräschen för att vara föredömen för de 
yngre generationerna. 

• Att jag vill 
• Att alla på skolan är engagerade och att det finns material/underlag att arbeta 

med, gärna även externa medverkande. 
• Att skolans totala verksamhet är miljömedveten och leder med exempel. 
• Klar anknytning till kurs och vald inriktning, tid till planering och reflektion 
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Många anser att om skolan valde att införa ett miljöledningssystem med tydlig struktur 
gällande miljöundervisning och miljöarbete skulle det vara ett hjälpmedel i deras 
miljöundervisning. Det måste dock finnas ett klart syfte och direktiv.  
 
På frågan vad känns onödigt eller krångligt uttrycktes det att omgivningens slappa inställning 
är onödig. En annan tog upp svårigheten att dra relevanta paralleller till sina ämnen så att man 
inte tappar bort ämnenas karaktär. Miljöundervisning kan ju låta jättetråkigt innan man vet 
vad det faktiskt innehåller eller ska innehålla. 
 
 

Intervju	med	Rektor	vid	WHG	
 
Rektor har haft tjänsten som rektor på WHG sedan januari 2010. Innan dess var hon 
biträdande rektor i på skolan i 3 år. Hon har tidigare arbetat som språklärare. 
 
Miljöundervisning blir alltmer viktigt anser Rektor och det känns nu viktigt att skolan börjar 
arbeta med detta. I dagsläget finns nästan ingen miljöundervisning. Endast i några få ämnen. 
Det är när den nya gymnasieskolan införs nu i höst som det är ett bra tillfälle att integrera in 
miljöundervisning i ämnena. Förhoppningen är att man får in det i så många ämnen som 
möjligt.  
 
På WHG har man många styrdokument, t.ex. skolplan, läroplaner, kursplaner m.m. Vissa av 
dessa behandlar miljö mer eller mindre. Det är de nya kursplanerna som börjar gälla för 
blivande årskurs ettor som tagit mycket tid att läsa igenom. I skolplanen finns det skrivet tex 
att man måste se till att eleverna får insikter om vad de kan göra för miljön. 
 
Rektor tror att personalen vill arbeta med miljöfrågor och i dagsläget har man väl fungerande 
sopsorteringen på skolan. Personalen inställning är nog blandad gällande att införa 
miljöundervisning och miljöcertifiering. Hon tror dock att om alla arbetar tillsammans och 
känner samhörighet så kommer det att gå vägen. Även att man har miljöutbildning för 
personalen är viktigt. Det vi har gjort nu den senaste tiden är att vi köpt nya multiskrivare och 
dessa ska hjälpa oss hålla koll på förbrukningen av papper. Placeringen av skrivarna kommer 
att minska vissa onödiga utskrifter som man hade gjort om skrivaren hade funnits närmare. 
Även fler sopbehållare är inköpta och de kommer när som helst.  
 
Eftersom eleverna äter i den kommunala gymnasieskolan som ligger vägg i väg med den egna 
skolan så kan vi inte styra varken maten eller transporten av maten. Förhoppningsvis tar den 
skolan efter oss när vi väl har certifierat oss. Vi har en del samarbete med den gymnasieskolan 
och kanske kan även arbeta med miljöfrågor tillsammans i framtiden. Hur maten på den 
skolan upphandlas vet inte Rektor nu men det kommer att tas upp i.o.m. certifieringen. Det 
gäller även el- och energianvändandet på skolan eftersom byggnaden där skolan finns hyrs av 
kommunen. 
I dagsläget hämtar vår deltagarservice frukt till alla elever och personalen med sin egen bil två 
ggr i veckan och det är inte miljövänligt. Vi håller nu på att undersöka hur vi ska lösa det 
problemet. 
 
Idag finns inget dokumenterat miljöarbete endast arbetsmiljöarbete. Det är nu vi börjat arbeta 
med miljö på riktigt i.o.m. detta examensarbete. Målet är att vi ska bli certifierade men även 
att de elever som tar studenten från skolan har miljötänket med sig när de ska ut i världen. Vi 
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kommer utgå från Sandviks miljöpolicy och den det ska bli roligt att läsa vilka förslag som 
det här examensarbetet kommer ge.  
 
Det finns mycket bra undervisningsmaterial för miljö och hållbar utveckling, det gäller bara 
att veta hur man ska integrera det i sitt ämne. Skolan är rätt så ny och vi är fortfarande i 
byggnadsfasen så tiden har inte riktigt räckt till. Det gäller dock att vara realist när man ska 
integrera, en del av ämnena kommer att bli svårare att integrera. I språk kommer vi försöka att 
översätta och skriva uppsatser i olika ämnen som behandlar miljöfrågor. 
Det vi kommer att införa på skolan är temadag för miljö from nästa läsår. Hur upplägget ska 
bli är fortfarande under uppbyggnad och vi kommer att arbeta ihop med elevrådet för att få 
ihop en bra och nyttig dag. 
 
Rektor tycker att marknadsföringen är en viktig del. Att vi är certifierade kommer 
förhoppningsvis ge oss fler sökande men det är svårt att säga eftersom vår skola är 
specialinriktad. Man söker nog inte en skola enbart för att den är miljöcertifierad. Att all 
information finns lätt tillgängligt är viktigt, det ska inte vara jobbigt att få fram det man letar 
efter.  
 
Eleverna åker till skolan med buss. Eftersom de börjar tidigare än den kommunala 
gymnasieskolan åker de inte med skolbussarna. När personalen åker iväg på kortare 
tjänsteresor använder man sin egen bil eller en bil från företaget Sandvik. Dessa bilar är nog 
inte miljöbilar – Rektor är inte riktigt säker på det. Annars är det tåg eller flyg som gäller. 
Personalen samåker väldigt mycket till och från arbetet. 
 
 

Integration	av	miljöundervisningen	
 
Att införa miljötänkande och specialanpassade exempel i undervisningen, är inte alltid lätt. 
Vissa ämnen är lättare än andra – t.ex. de naturvetenskapliga. Det går dock att få in 
tankegångarna i samtliga ämnen. Lyckas man få en röd ”miljö-tråd” genom hela utbildningen, 
så faller vissa saker på plats helt naturligt. Följande exempel från olika svenska skolor, kan 
vara en bra grund att börja med och leda till kanske nya idéer kring hur miljöundervisningen 
och ett hållbart tankesätt, ska se ut i praktiken. Idéer till exemplen kommer från verkliga fall i 
skolor (Skolverket, Temaskrift, Lärande om hållbar utveckling), efter egna erfarenheter och 
vid diskussioner med personal. 
 
 
Generellt för skolan 
 

• Källsortering av sopor och där elever görs delaktiga i sortering och hantering. Det kan 
röra hushållsavfall från Cafeteria och kök, men också glassortering och tomburkar. 
Returpapper och förpackningar m.m. 

 
• Kompostering och odling av grönsaker, bär, frukter och örter, för en direkt förståelse 

av hur växtlighet, natur och jordbrukande fungerar. 
 

• Uteplatser med t.ex. grillplats och rekreationsmöjligheter för ett rikare utomhusliv. 
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• Kontorsmateriell och kemiska och tekniska produkter ska vara miljömärkta i den mån 
det går. Likaså hur annan utrustning i lokalerna anpassas (ventilation, uppvärmning, 
elanvändning). Information om det och aktiva beslut kring hantering bör gå även via 
eleverna. 

 
• Elever och personal kan byta engångsartiklar (muggar, handdukar m.m.) mot sådana 

som diskas och tvättas. Det är redan infört en sådan förändring. Man bör dock räkna 
på den totala miljöpåverkan i.o.m. ett sådant beslut. Vad kostar disk och tvätt i 
jämförelse?  Diskmedel kan spädas ut i förväg för att minska åtgången, diskmaskiner 
kan anslutas till varmvatten för att spara in på uppvärmning (redan varmt vatten kan 
vara billigare). 

 
• Miljögrupp med representanter från elever, lärare och administration som ska fungera 

som idékläckare och diskussionsforum för miljöfrågor. 
 

• Konceptet ”adoptera” kan användas för att t.ex. ta sig an och måna om ett 
naturområde eller vägavsnitt t.ex. som skolan städar eller sköter om. 
 

• Sandvik jobbar mycket med värdegrundsfrågor och attityder. De har något som kallas 
för Fair Play, det är ett uttryck som beskriver hur man gör affärer på Sandvik. I Fair 
Play tas miljöhänsyn upp. Det är något som även används inom WHG. 
 

Utbildning personal 
 

• Personalkonferenser, studiedagar och temadagar med ämnen som t.ex. livsstil och 
hälsa (rökning, kost, narkotika och motion) och miljöfrågor ur nationellt och 
internationellt perspektiv. 

 
• Speciellt riktad fortbildning och studier för personal t.ex. med kommunens miljöplan 

som utgångspunkt eller miljödokument inom Sandviks-sfären. 
 

• Kontinuerlig utbildning och kompetensförstärkning av lärare, är viktigt för att kunna 
ge eleverna rätt och aktuell utbildning. 

 
• Gemensamma sociala evenemang och friluftsdagar, för att stärka vi-känslan. 

 
• Principbeslut om att friluftsdagar o.d. inte ska handla om tävling, utan om att må bra 

och att få vara utomhus och trivas. 
 
Utbildning elever 
 

• Studiearbeten kring t.ex. rättvisefrågor globalt: Märkning och certifiering som FSC, 
Fairtrade, KRAV m.m. Vad händer i miljön och med andra människor när vi handlar 
med produkter som etanol, bananer, kött, bomull, elektronik och batteritillverkning, 
gruvdrift för ädelmetaller, olja, bauxit, gas, uran m.m. Vad är skillnaden i total 
miljöpåverkan i en livscykel mellan s.k. miljöbil och en äldre vanlig bil t.ex.? Svaret 
är inte alltid det förväntade. 
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• I samhällskunskap och andra orienterande ämnen, kan mötesprotokoll från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden användas som diskussionsunderlag. 

 
• I engelska kan uppsatsarbeten använda miljöämnen som bas. Engelsk terminologi 

inom teknik, miljö, biologi kan vara del av fördjupningsundervisning. 
 

• I naturkunskap kan man läsa om kretslopp, sjöar, försurning, skogsdöd, ozonskikt 
m.m. och med exkursioner och studiebesök få en lokal anknytning till ämnena. 

 
• I undervisning kring mekanik, verkstadsindustri osv. Finns det mycket att lära ut om 

materialval och dess påverkan, samt hur maskiner och transporter inom branschen ska 
hanteras på ett hållbart sätt. 

 
• I mer svårtillämpade ämnen – som t.ex. matematik – kan man använda räkneexempel 

på bränsleförbrukning, utsläpp och algoritmer för detta. 
 

• Kemiska reaktioner i olika miljöpåverkande processer är en självklar uppgift under 
kemilektioner. 

 
• I data/IT-utbildning kan man plocka in information om flamskyddsmedel och dess 

påverkan på t.ex. vattendrag och fiskar. Green IT börjar bli ett vanligare koncept, där 
nya mekanismer i systemen sparar ström och viss typ av hårdvara återvinns. 
Datorhallar frångick för några år sedan halongas och använder andra lösningar och 
det finns annat som rör det tekniska runt datorsystem och programvaror. 

 
• Medverka vid byggande av reningsanläggningar, som t.ex. infiltrationsdamm för 

dagvatten. Små för experimentellt bruk eller större för kommunalt. Den tekniska 
biten, kan vara en del av undervisningen och miljöaspekterna en bonus. 
 

• Rollspel-liknande miljökonferenser. (Svenska FN-förbundet, FN-rollspel – Handbok 
för arrangörer och delegater) 

 
• Ekonomi och då som styrande för utveckling och resurshantering, kan komma in i 

rena ekonomikurser, men också vävas in i samhällskunskap eller matematik t.ex. 
 

• Teknikutbildning med inriktning på energi, tar förstås upp frågor kring energikällor, 
naturhushållning och lång- och kortsiktig påverkan på miljön. 

 
• I naturkunskapsundervisning finns det många exempel på påverkan från människan 

och vad resultatet kan bli. 
 

• Historia bör ta upp utveckling och bakgrund till varför saker ser ut som det gör idag 
(ökad nutidsförståelse), utifrån ett miljöperspektiv. Industrialismen, DDT, 
regnskogsskövling, kol och olja, bilismen, flyg och en ökad medvetenhet om hållbar 
utveckling och vad man gör för att vända saker åt rätt håll. Det som idag kan tyckas 
vara självklarheter, såg helt annorlunda ut förut. Vi tycker att vi har rätt, men det kan 
visa sig att vi har lika ”fel” som våra förfäder hade i miljörelaterade sammanhang. 

 
• Använda dokumentärfilm och utbildningsfilm i undervisningen. 
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• Lärare med specialkunskaper på ett visst område, får ta över undervisningen 

periodvis, när man kör vissa teman. Det kan lösa problem med att alla lärare kanske 
inte hunnit skaffa tillräckliga kunskaper på miljöområdet. 

 
• Gästföreläsare och andra som kan berätta om hur det ser ut ute i ”verkligheten”. 

 
• Ta vara på aktuella frågor som dyker upp i massmedia och använd i undervisningen. 
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Diskussion	
 
Att använda ett ledningssystem och i detta fall för miljö, ger fördelar tillsynes på det 
strategiska planet och till ledningens nytta. Men ser man bortom styrdokument, tydligare 
rapportering och kontroll över situationen, så får det positiva konsekvenser för hela 
organisationen. Det miljömässiga fotavtrycket minskar och man uppfyller de lagar och 
förordningar som gäller (bra ur miljösynpunkt, men också bra att slippa böter eller andra 
påföljder förstås). För skolan får det som resultat att elever med god miljöutbildning, kan gå 
vidare ut i samhället med sund inställning och kritiskt tänkande kring miljöfrågor. Det är 
sådant som lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling. 
 
Hanteringen med ett ledningssystem skapar en viss overhead. Det är fler rutiner, möten och 
tid för vidareutveckling av ledningssystemet m.m., som upptar organisationens tid i anspråk. 
Sett ur ett totalt och långsiktigt perspektiv, vinner man dock på att ha det på plats. När alla 
aktiviteter och frågor är organiserade på ett överskådligt sätt, är det lättare att från ledningens 
sida ha kontroll på vad som händer och få en effektivera styrning av organisationen. Men det 
är bara som ren bonus – den egentliga vinsten är de miljömässiga vinsterna som görs. 
 
Början till införande av miljöledningssystem kan komma från denna rapport och sedan gå 
vidare enligt de vägar som föreslås. Det finns många detaljer i det praktiska arbetet som 
behöver redas ut närmare och det behöver tas omhand av skolans ledning till att börja med. 
 
Måste man certifiera sig eller använda utmärkelse – räcker inte bara miljöledningssystemet? 
För den egna verksamheten räcker det gott och väl med ett ledningssystem, för att få ordning 
på skolans miljöhantering och att ha som stöd vid integrering av miljöundervisning. Däremot 
kan en extern kontroll genom revisioner, tjäna som både morot och piska att förbättra 
systemet kontinuerligt och man får hjälp med bedömningar som kan vara svåra att göra 
internt. Ett ledningssystem utan kontrollen som man påtvingar sig genom certifieringen, kan 
riskera att bli verkningslöst eller få fel fokus. Vad som också syns utåt mot intressenter och 
kan användas i PR-syfte, är inte heller att förringa. 
 
Finns det några fördelar med att certifiera sig eller räcker det egentligen med att använda 
någon av de miljöutmärkelser som finns?  En ISO-certifiering kan uppfattas har större 
”tyngd” jämfört med en utmärkelse och eftersom WHG är en industriskola och med nära 
samarbete med Sandvik – som är ISO-certifierade – faller det sig naturligt. Vid intervjuer med 
lärarna, så framkommer att endast ISO är ett känt begrepp och att t.ex. Skolverkets utmärkelse 
inte var bekant. Detta trots att utmärkelsen i sig är bättre anpassad för just skolverksamhet och 
med de kriterier som där måste uppfyllas. Kanske är det så att Skolverket inte har jobbat 
tillräckligt hårt med lansering av utmärkelsen? Att aktivt sprida kunskap om utmärkelsen – 
även utanför skolan värld – kan vara en mycket viktig och troligen avgörande uppgift för 
Skolverket. Men det är förstås så att i internationella sammanhang mer gångbart med 
ISO14001, än någon inhemskt variant, oavsett hur bra den lanseras hemmavid. Övriga 
nationella utmärkelser och motsvarande, är i ännu mindre grad kända och riskerar därmed att 
bli bortsorterade just på grund av att de inte tjänar ett publikt exponeringssyfte. 
 
Får elever som gått i en miljöcertifierad skola bättre status, än vad gäller andra? Det är ganska 
troligt att det har en positiv inverkan och vore bra om det verkligen var på det sättet i.o.m. att 
fler skolor då säkert får upp ögonen för certifieringen och därmed får en bättre styrning på 
hantering av miljöfrågor och hur undervisningen bedrivs. 
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På vilket sätt kan man implementera miljö i undervisningen? Är något sätt bättre än andra? 
Det är viktigt att eleverna får praktiska erfarenheter och får jobba i riktiga projekt, än bara 
teoretiska upplägg. De exempel som har gått att få fram från andras erfarenheter och efter 
egna funderingar kring vad som kan fungera, kan vara en bra start att få in olika miljömoment 
i undervisningen, men också i det övriga arbetet vid WHG. Vad som passar bäst eller om 
vissa saker inte alls fungerar, det får man prova sig fram och känna efter lite vart eftersom. 
Sannolikt tar det något år eller två innan rutiner och arbetssätt har hunnit stabilisera sig. 
 
Efter att systemet är på plats, börjar arbetet med att göra allt det som beskrivs i 
handlingsplaner m.m. Det innebär att man knappast kan vila på lagrarna efter införandet, utan 
det är då den verkliga uppgiften börjar med att i praktiken omsätta planerna. Man får räkna 
med att det tar ganska lång tid att hitta rätt arbetsformer och undervisningsteknik t.ex. 
Uppföljningen är initialt väldigt viktig. 
 
Hur långt är WHG beredd att gå i sin miljöiver? Hur mycket ekonomiska vinster kan man 
göra (eller förlorar på det)? I och med införandet av den nya gymnasieskolan hösten 2011 och 
det arbete som lärarna har haft och allt det som fortfarande återstår, gör att en komplettering 
med miljöledningssystem, miljöutbildning och större satsningar på miljötänkande, blir svårt 
att lyckas med inom det närmaste året. Det är ett digert arbete som utförs just nu och tid och 
ork att dessutom hantera miljöfrågor och sy ihop dem med verksamheten, blir för stort och 
jobbigt. Det blir till att skjuta på det tills den nya organisationen hunnit sätta sig. 
 
Det är viktigt att styrelsen ser till att i sin budget reservera pengar och resurser för att hantera 
miljöarbetet. Dock är resurserna som krävs för den nya gymnasieskolan inte helt kända och 
nya böcker, kostnader m.m. inte klarlagda. Det gör att man har svårt att reservera något för 
miljöarbetet. Även det är en anledning till att skjuta fram starten på ett införande av 
miljöledningssystem ett tag. 
 
På grund av tidsbrist och elevernas praktikarbete m.m., så har elevernas synpunkter inte fått så 
stort utrymme, som vore önskvärt. 
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Slutsats	
 
Eftersom Sandvik AB är certifierat – i de verksamheter som går att certifiera – så faller det sig 
naturligt att även WHG låter sig certifieras. Det kräver dock ett helhjärtat och omfattande 
arbete, då det är väldigt lite gjort inom området från WHGs sida. På grund av övrigt arbete 
som sker med omorganisation, är det sannolikt först 2013 som ett miljötänk kan införas i 
systematisk omfattning, med påbörjan under 2012. Några fördelar som ett 
miljöledningssystem kan ge, är: 
 

• Byte mot mindre miljöpåverkande material 
• Minskade utsläpp 
• Lägre energiförbrukning 
• Uppfylla författningskrav 
• Miljöprofilering i PR- och rekryteringssyfte 
• Ökad kunskap om miljöfrågor – både hos anställda och elever  
• Ökad kunskap hos elever som går ut och är delaktiga i en hållbar utveckling 

 

Personalen vid WHG kommer hellre att arbeta för en ISO-certifiering, som för dem är bekant, 
än någon utmärkelse. Detta trots att det troligen innebär mer jobb att nå uppfyllnad. Det är 
viktigt att styrelsen kommer med ett sådant direktiv i så fall, för att kunna genomdriva en 
förändring av det här slaget. I och med att viktiga delar som har med undervisning att göra, 
saknas i ISO14001, så kanske det är så att WHG kan behöva även en utmärkelse att jobba 
mot. Då kan undervisningen nå en sådan kvalitet som önskas och eleverna gå ut med ett 
utmärkt hållbart miljösynsätt. 
 
Det kommer att behövas en kartläggning och beslut från styrelsen i frågan om vilken väg 
WHG ska välja vad avser certifiering eller att söka en utmärkelse (eller kanske båda). Är 
certifieringen och den status den för med sig avgörande? Hur många skolor är certifierade 
med ISO14001? Det kanske kan vara ett riktigt lyft för WHG att gå i bräschen för en sådan 
certifiering. Är en skolanpassad utmärkelse som i praktiken kanske ger eleverna en 
grundligare och i något avseende bättre utbildning på miljöområdet, viktigare än skolans 
anseende? Ca 2000 svenska skolor har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Eller kan 
det vara så att ISO-certifieringen kommer att kunna erbjuda lika mycket (det blir vad man gör 
det till s.a.s.)? Ett alternativ kan vara att söka båda vägarna, men det är som sagt en fråga som 
inte kan besvaras enkelt och fattas beslut kring utan att undersöka saken närmare. 
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BILAGA	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   Katarina Håkansson 
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BILAGA	2	–	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.  

ㆍ Verksamheten är organiserad så att alla barn och elever samt all personal ges 
möjlighet att aktivt delta i arbetet för en hållbar utveckling.  

ㆍ Rutiner finns för hur ny personal informeras och involveras i arbetet för en hållbar 
utveckling.  

ㆍ Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att kunna delta i arbetet för en 
hållbar utveckling. 

ㆍ Verksamheten informerar och delar med sig av sina erfarenheter av arbetet för en 
hållbar utveckling och samarbetar med andra verksamheter och aktörer utanför 
verksamheten.  

ㆍ 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.  

ㆍ Barn, elever och pedagoger deltar gemensamt i arbetet med att formulera mål, 
planera, genomföra och utvärdera lärandet för hållbar utveckling.  

ㆍ Barn och elever har en aktiv, stark och tydlig roll och ges möjligheter att ha ett reellt 
inflytande över sitt lärande utifrån sina förutsättningar. 

ㆍ Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt och 
omvärldsfrågor ingår som en naturlig del i det pedagogiska arbetet. 

ㆍ 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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BILAGA	3	–	Exempel	på	lagar	och	föreskrifter	som	berör	
skolan.	
 
Benämning Så berörs skolan Så uppfyller 

skolan kraven 
Utvärdering av 
efterlevnad 

 1977:1160 (2010:856) 
Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen är en ramlag, 
vilket innebär att den 
innehåller grundläggande 
bestämmelser och anger 
allmänna krav.  
Se vidare arbetsmiljöverket. 

Genom policys 
och rutiner som 
finns 

 

1998:808 1 kap. (2011:322) 
Miljöbalken, Miljöbalkens 
mål och 
tillämpningsområde. 

Lagen inkluderas i samtliga 
myndigheters lagar, 
författningar, föreskrifter och 
andra krav inom yttre miljö. 
Miljöbalken skall tillämpas så 
att: 
 
1. människors hälsa och miljö 
skyddas mot skador 
2. värdefull natur- och 
kulturmiljöer skyddas och 
vårdas 
3. den biologiska mångfalden 
bevaras 
4. en god hushållning av mark, 
vatten och fysisk miljö tryggas
5. återanvändning, återvinning 
och hushållning med material 

  

 1998:808 2 kap. (2010:902) 
Miljöbalken, Allmänna 
hänsynsregler m.m. 

Hänsynsreglerna gäller alltid.   

 1998:808 15 
kap. (2009:1168) 
Miljöbalken, Avfall och 
producentansvar. 

Definierar avfallsbegreppet. 
 
Varuproducenter skyldighet att 
samla in, transportera och 
återvinna den uttjänta varan. 
 
Kommunala 
renhållningsskyldighet; 
kommunen svarar för att 
hushållsavfall (utom 
producentavfall) 
borttransporteras och 
återvinns. 
 
Kommunen kan besluta om 
ensamrätt för kommunen att 
omhänderta även annat avfall. 
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Kommunal 
renhållningsordning i varje 
kommun. 
 
Verksamhetsutövare kan 
åläggas lämna uppgifter om 
avfall till kommunen. 
 
Regeringen får förbjuda 
deponering av brännbart och 
organiskt avfall samt meddela 
föreskrifter om visst avfall, 
tillståndsplikt i vissa fall mm. 

 2001:512 (2011:34) 
Förordning om deponering 
av avfall 

  Reglerar vad som inte får 
läggas på deponier, ex flytande 
avfall, explosivt, frätande, 
oxiderande eller brandfarligt 
avfall, mm 

  

 2003:778 (2010:1289) 
Lag om skydd mot olyckor 

  Verksamheten är skyldig att 
analysera riskerna med 
verksamheten för att bedöma 
om verksamheten kan orsaka 
allvarlig skada på människor 
och miljö. 

Vid utsläpp av giftiga eller 
skadliga ämnen från 
anläggningen skall 
länsstyrelse, polismyndighet 
och kommun underrättas om 
utsläppet kräver särskilda 
åtgärder för att skydda 
allmänheten. 

Skyldighet att hålla med 
utrustning för brandskydd 
finns. 

En skriftlig redovisning av 
brandskyddet måste göras till 
kommunen. 

 Utrustning för 
släckning av 
brand och för 
livräddning finns. 

Systematiskt 
brandskyddsarbet
e genomförs i 
verksamheten 
bland annat 
genom så kallade 
brandskyddsombu
d 

  Tillsyn av 
räddningstjänst. 

Internrevisioner 

 2005:209 (2011:40) 
Förordning om 
producentansvar för 
elektriska och elektroniska 
produkter 

 Verksamheten skall sortera ut 
förbrukade elektriska och 
elektroniska produkter och 
sända dem för externt 
omhändertagande. 

Rutiner  

 AFS 2001:1 (AFS 2008:15) 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

  - Lägga fast en 
arbetsmiljöpolicy och rutiner 
för arbetet. 
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- Fördela arbetsuppgifter. 
 
- Undersöka/kartlägga 
arbetsmiljöförhållanden på 
arbetsplatsen. 
 
- Bedöm riskerna och 
prioritera de risker som 
kommit fram i 
undersökningen. 
 
- Bestäm vem som ska göra 
något åt riskerna och vem som 
följer upp att avhjälps. 
 
- Gör något åt de risker som 
måste åtgärdas omedelbart. 
 
- Följa upp arbetsskador och 
allvarliga tillbud. 
 
- Gör en handlingsplan för de 
risker som inte kan avhjälpas 
omedelbart. 
 
- Följ upp genomförda 
åtgärder. 

 AFS 2005:16 
Buller 

  Krav på: 
 
- förebyggande arbete, 
 
- kartläggning av 
bullerexponeringen, 
 
- riskbedömning, 
 
- skyltning >85 dB(A), 
 
- åtgärder vid >85 dB(A) och 
att arbetstagare genomgår 
hörselundersökning och 
använder hörselskydd. 
 
- periodisk hörselundersökning 
ska erbjudas vid exponering  

    

 NFS 2004:4 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter och allmänna 
råd om hantering av 
brännbart avfall och 

  Ställer krav på att 
verksamheten sorterar ut 
brännbart avfall. 

  Rutiner   
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organiskt avfall 
 2008:834 (2011:194) 
Förordning om 
producentansvar för 
batterier 

         

 1977:1166 (2011:14) 
Arbetsmiljöförordningen 

  Krav på: 
 
- att utan dröjsmål anmäla 
olycksfall eller annan skadlig 
inverkan i arbete som föranlett 
dödsfall eller svårare 
personskada eller samtidigt 
drabbat flera arbetstagare, 
detsamma gäller vid tillbud 
som har inneburit allvarlig fara 
för liv eller hälsa, 

- att förvara och arkivera 
arbetsmiljöhandlingar samt 
hålla dem tillgängliga för 
skolan. 

- att sätta upp skyltar om 
samordningsansvarig. 

- att arbetsmiljölagstiftningen 
finns tillgänglig för 
arbetstagarna. 

- att det finns lokal 
skyddsverksamhet inklusive 
skyddsombud. 

- att kontinuerligt genomföra 
skyddsronder på arbetsplatsen. 

- att det i skyddskommitté 
finns tillräckligt antal 
deltagare, minst en i 
företagsledande ställning samt 
skyddsombud och representant 
för företagshälsovård. 

    

 1994:1205 (2011:19) 
Förordning om 
producentansvar för 
returpapper 

  Alla ska sortera ut papper för 
återvinning. 

 Rutin för 
sortering av 
returpapper. 
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BILAGA	4	–	Frågor	till	WHGs	lärare		
 
Antal verksamma år som lärare:  
Undervisar i ämnena:  
 
1. Behandlar du miljö i din undervisning? om ja fortsätt till fråga 3 
 
2. Skulle du vilja behandla miljö i din undervisning?  
 
3. Hur viktigt är miljöperspektivet i din undervisning? 
 
4. Anser du att du har tillgång till litteratur (läroböcker, fortbildningslitteratur m.m.) som är 
relevanta för miljöundervisning?  
 
5. Anser du att du har tillgång till annan undervisningsmateriel som är relevant för 
miljöundervisning?  Vad vill du ha för hjälpmedel?  
 
6. Skulle förmedling av miljöarbetet i undervisningen till skolans omvärld (exempelvis föräldrar, 
kommunen, organisationer knutna till skolan m fl.) öka ditt engagemang i/för miljöundervisning?  
 
7. Skulle en, av ledningen och/eller skolverket, genomförd utvärdering och uppföljning av 
miljöundervisningen uppmuntra och tydliggöra miljöarbetet?  
 
8. 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: 
 
9. Vad anser du är viktigast för att du skall/skulle kunna bedriva en genomtänkt och inspirerande 
miljöundervisning?   
 
10. Om din arbetsplats valde att införa ett specifikt miljöledningssystem med tydlig struktur 
gällande skolans miljöundervisning och miljöarbete, skulle detta då vara ett önskvärt hjälpmedel i 
din miljöundervisning?  
 
11. Vad känns onödigt och/eller krångligt när det gäller undervisning av miljö?  
 


