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1 SAMMANFATTNING 
Denna uppsats reder ut vilken grund miljöundervisningen i grundskolans senare del har att stå på 
i form av formuleringar i internationella och nationella styrdokument. Har lärarna kännedom om 
dessa dokuments skrivningar om miljö? Uppsatsen ska också reda ut vilka aktörer i form av 
myndigheter och miljöorganisationer som finns inom miljöundervisningen och om lärarna 
använder sig av dessa. Dessutom undersöks vad inom miljö som tas med i miljöundervisningen 
och hur väl detta stämmer överens med Agenda 21. 
 
Arbetet har utförts med en litteraturstudie och en enkätundersökning. Lärare i något eller några 
av ämnena biologi, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, kemi och samhällskunskap, 
totalt 48 lärare, har svarat på enkäten. Anledningen till valet av dessa ämnen är att kursplanen i 
ämnena anger ett stort miljöinnehåll. Litteraturstudien har granskat de internationella 
miljöstyrdokumenten Agenda 21, Riodeklarationen och Tbilisidokumentet samt de nationella 
dokumenten skollagen, läro- och kursplanerna och Linköpings kommuns skolplan. De 
styrdokument lärarna hade mest kunskaper om, när det gäller miljö, var kursplanerna samt i 
någon mån läroplanen och kommunens skolplan.  
 
Utifrån Agenda 21 har jag tagit fram åtta miljöområden: energi, biologisk mångfald, konsumtion och 
avfall, maten, vatten, miljöetik, miljöpolitik och globala miljöproblem. Vid enkätundersökningen framkom 
det att alla dessa områden tas med i miljöundervisningen av i alla fall några av de deltagande 
lärarna. Anmärkningsvärt var att miljöpolitik inte behandlades i någon stor utsträckning i något av 
ämnena och att biologisk mångfald inte togs upp i samma utsträckning som vad som står i 
kursplanerna. Ett område som tas upp enligt kursplanen är energi. Nästan alla fysiklärare tar upp 
området ”i stor utsträckning”. 
 
Ett flertal myndigheter och miljöorganisationer ha r kontaktats för att undersöka hur de arbetar 
mot den svenska skolan. Stödet till skolans miljöundervisning kan ske på olika sätt. Det kan 
handla om föreläsningar, studiedagar för lärare, fortbildning, temadagar för elever, utgivning av 
läromedel och annan litteratur eller att vara en kunskapsresurs för lärare och elever. De 
myndigheter som har det största arbetet mot skolan är Skolverket, Konsumentverket, Naturvårdsverket 
och SIDA. Ungefär hälften av lärarna i enkätundersökningen hade varit i kontakt med någon av 
dessa myndigheter när det gällde deras miljöundervisning. Naturvårdsverket var den mest 
kontaktade myndigheten. När det gäller icke-statliga organisationer finns det många som riktar 
delar av sitt arbete mot skolan. Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Skogen i skolan och 
Världsnaturfonden var de organisationer som användes mest i lärarnas miljöundervisning, men 
ingen av dem användes i mycket hög utsträckning.  



2 INLEDNING 
Den globala miljön har försämrats så mycket att stora livsuppehållande system på vår planet är 
skadade eller hotade. För första gången i vår planets historia beror förändringarna på en enskild 
art, det människan själv som bär ansvaret för den globala miljöförstöringen. Miljöproblemen är 
dagens och framtidens problem, de kommer att vara dina barns och barnbarns problem. Därför 
måste barnen redan i skolan få insikter som ger dem möjligheter att hantera och göra något åt 
denna livssituation. 
 
Eleverna vi lärare möter i skolan ska senare bli samhällsmedlemmar och vara delaktiga i 
demokratiska beslut som rör miljön. För att vi ska klara av att leva på jorden måste varje 
människa handla för att bryta så lite som möjligt mot naturens lagar och de naturliga kretsloppen. 
Skolan har en mycket viktig uppgift när det gäller att bidra till att nå ett hållbart samhälle. 
Utbildning framställs i Agenda 21 som ett av de mest effektiva sätten att höja det allmänna 
miljömedvetandet. Miljöfrågorna ger också skolan en chans till samarbete mellan lärare eftersom 
de berör så många olika ämnesområden. Miljöundervisningen ger även möjlighet till att arbeta 
friare och få elever att se större samanhang i världen. Dessutom kan man till miljöfrågorna binda 
många ämnesområden och på så sätt se en helhet. 
 
Jag studerar på Linköpings universitet till grundskollärare år 4-9 i matematik och naturorienterade 
ämnen. Mitt examensarbete har jag valt att inrikta mot det mycket stora men spännande området 
miljöundervisning. Jag anser att detta är en av de viktigaste uppgifterna för min kommande 
lärargärning och för den svenska skolan i stort. Jag har i hela mitt liv varit den som tjatat på min 
familj och kompisar om exempelvis återvinning av läskburkar och om att vara så energisnål som 
möjligt. Nu när jag snart är färdig lärare vill jag med detta arbete få kunskaper om den 
miljöundervisning som jag i mitt yrkesliv ska bedriva. Dessutom vill jag sprida denna kunskap 
bland mina vänner och kollegor.  

2.1 MILJÖBEGREPPET 
När vi skriver miljöundervisning, vilken miljö är det då som avses. Jag har hittat två förklaringar på 
ordet miljö:  

Miljö:   Yttre förhållanden som påverkar allt liv (Svenska  

   Akademins Ordlista) 

  Omgivning, omgivande förhållanden. Ordet används  
   särskilt när det är fråga om samspelet mellan  

   omgivningen och däri verkande människor, djur, växter  
   eller andra organismer. (Nationalencyklopedin) 

När jag fortsättningsvis använder ordet miljö är det den andra lite snävare definitionen som avses. 
Med miljö menar jag just vår omgivande miljö. Den miljö, vi kallar den ofta natur, som vi 
människor lever i tillsammans med övriga djur, växter och andra organismer. Vetenskapen om 
detta samspel kallar man ekologi . 



Ekologi:   Vetenskapen om samspelet mellan organismer och deras  

   omgivning. (Svenska Akademins Ordlista) 



2.2 BAKGRUND OCH SYFTE  
Enligt SKOLVERKET (1996) rapport nr 113 kan tre nivåer urskiljas inom skolans 
miljöundervisning. Dessa nivåer åskådliggörs i figur 1. Den första nivån är de formuleringar som 
finns i nationella och internationella policydokument som behandlar undervisning. Den andra 
nivån är de stödjande strukturer som finns inom miljöundervisningen, d.v.s. det stöd som 
undervisningen om miljöfrågor får från statliga myndigheter som Skolverket och 
Naturvårdsverket samt många icke-statliga organisationer. Den sista nivån är själva 
genomförandet av undervisningen i 
miljöfrågor, d.v.s. det som sker i 
klassrummet.  
 
Denna uppsats granskar de två 
översta av dessa nivåer inom 
miljöundervisningen. Detta görs 
genom en litteraturstudie och en 
enkätundersökning. Litteraturstudien 
undersöker vilken grund miljö-
undervisningen har att stå på i 
styrdokumenten för skolan, vilka 
aktörer1 som finns inom 
miljöundervisningen och var, i vilka 
ämnen, miljöproblemen får plats i 
skolan. Enkätundersökningen har 
syftet att försöka ta reda på om det 
bland lärare finns kännedom om vad 
som står skrivet om miljö i 
styrdokumenten, om det som tas upp 
om miljö i skolan stämmer överens 
med skrivningarna i Agenda 21. 
Dessutom vill jag veta om lärarna i sin 
undervisning använder sig av skolans 
miljöaktörer. Enkätundersökning 
genomfördes bland lärare i åren 7-9. 
 
Hela detta arbete är inriktat mot miljöundervisningen i år 7-9. Uppsatsen är skriven för lärare och 
lärarstuderande som är intresserade av miljö och miljöundervisning. 

                                                 

1 När jag här och fortsättningsvis skriver aktörer menar jag de myndigheter och organisationer som arbetar mot den 
svenska skolan med miljöfrågor. 

Figur 1: Skolans miljöundervisning 

påverkas från många håll. 

(Fritt efter WICKENBERG 1999, s. 32, 
Klassrumsbilden är Peter Tillbergs ”Är du 
lönsam lilla vän?”) 



2.3 PROBLEMFORMULERING 
Jag utgår i detta arbete från följande frågeställningar:  

− Vad står om miljöundervisning i internationella och nationella styrdokument för 

grundskolan? Hur väl känner lärarna till dessa dokuments skrivningar om miljö? 

− Vad inom miljö tas med i miljöundervisningen? Hur väl anpassat är innehållet till 

Agenda 21? 

− Vilka organisationer och myndigheter är verksamma inom den svenska skolan när 

det gäller miljöundervisning? På vilket sätt är de verksamma? Använder sig 
lärarna av dessa i sin undervisning? 

 



2.4 UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 
I arbetet med de internationella och nationella styrdokumenten har jag tagit hjälp av vad som 
framkom i SKOLVERKET (1996) rapport nr 113. De viktigaste internationella styrdokumenten 
inom miljöområdet är enligt denna rapport Tbilisidokumentet, Riodeklarationen och Agenda 21. 
Dessa nämns även i SKOLVERKET (1999) Överenskommet! Fem internationella överenskommelser som 
ligger till grund för de nya läroplanerna. Dessa dokument har jag läst och sammanfattat, resultatet finns 
i kapitel 3: Internationellt stöd för miljöundervisning. 
 
Jag har i arbetet med de nationella styrdokumenten läst igenom grundskolans nu gällande 
läroplaner och kursplaner och fokuserat på vad som står skrivet om miljöfrågorna. Jag har även 
läst några äldre läroplaner för att se hur och när miljöfrågorna började tas upp. Det jag har hittat 
har jag sammanfattat i kapitel 4: Nationellt stöd för miljöundervisning. Här finns även en 
sammanfattning om vad som står skrivet i Linköpings skolplan. 
 
I SKOLVERKET (1996) rapport nr 113 har det genomförts intervjuer med skolledare, lärare och 
elever om vilka aktörer de anser finns inom skolan. D.v.s. vilka myndigheter respektive 
organisationer de anser sig ha hjälp av i sin miljöundervisning. Dessa intervjuer resulterade i en 
uppradning av många olika myndigheter och organisationer. Många av dessa har jag kontaktat via 
brev eller e-post och frågat hur de arbetar mot den svenska skolan. Dessutom har jag granskat 
vad de skriver om ämnet på sina hemsidor. Resultatet finns i kapitel 5 Miljöaktörer inom den svenska 
skolan på. 
 
För att undersöka lärares kunskaper om miljöformuleringarna i styrdokumenten, om 
miljöundervisningens innehåll överrensstämde med Agenda 21 och om lärarna tar hjälp av de 
miljöaktörer som finns inom den svenska skolan har jag använt mig av en enkät. Frågeformuläret 
delades ut till totalt 90 lärare på 10 olika 7-9 skolor i Linköping. Lärarna som fick enkäten 
undervisar i något/några av ämnena biologi, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, kemi 
och samhällskunskap. Anledningen till valet av dessa ämnen är att kursplanen i ämnena anger ett 
stort miljöinnehåll. Enkäten finns i sin helhet som bilaga 2. Det brev som jag skickade med 
enkäten, följebrevet, finns som bilaga 1. Sammanställningen av enkäten finns i kapitel 6 Resultat. 
Diskussion om undersökningens tillförlitlighet finns i kapitel 7.1 Metoddiskussion. 



3 INTERNATIONELLT STÖD FÖR 
MILJÖUNDERVISNING 

Jag kommer i detta kapitel att gå igenom det stöd som finns för miljöundervisningen i 
internationella policydokument. Detta är överenskommelser som Sverige skrivit på och som 
ligger till grund för grundskolans läroplan.  
 
Den första internationella miljökonferensen ägde rum i Stockholm 1972 under namnet ”En enda 
värld”. Redan då fastslogs att undervisning är en mycket viktig del av samhällets miljöarbete och 
miljöundervisningens huvudmål och inriktning fastlades. FN, och då speciellt UNESCO2, fick 
uppdraget att upprätta ett internationellt program för utbildning i miljöfrågor. Här betonades att 
utbildningen ska vara tvärvetenskaplig och inte bara ingå i den formella skolundervisningen utan 
att syftet är att höja allmänhetens miljömedvetande. Som en direkt följd av 
Stockholmskonferensen hölls en expertkonferens i Belgrad 1975. Den resulterade i ”The Belgrad 
Charter3” som betonade vikten av en helhetssyn på miljön, tvärvetenskaplighet i undervisningen, 
internationell samverkan samt behovet av ny etik och nya attityder i förhållande till miljön. 
(WICKENBERG 1999, s. 104) 

3.1 MINISTERKONFERENSEN I TBILISI  
OM UNDERVISNING I MILJÖFRÅGOR 

Tillsammans arrangerade UNESCO och UNEP4 1977 en ministerkonferens i Tbilisi, Georgien. 
Konferensen behandlade miljöutbildning och har fått mycket stor betydelse för 
miljöundervisningen världen över. Konferensen resulterade i en deklaration och ett fyrtiotal 
rekommendationer. Enligt deklarationen ska miljöundervisning vara en livslång utbildning och 
ingå i alla ämnen i skolan. Eleverna ska ha möjlighet att studera miljöfrågorna tvärvetenskapligt 
och miljöundervisning ska ges åt människor i alla åldrar, på alla nivåer, både inom och utanför det 
formella undervisningsväsendet. Massmedierna bär ett stort ansvar för att deras stora resurser 
ställs i denna bildningsuppgifts tjänst. (SKOLVERKET 1999 s. 106) Här följer ett utdrag ur 
deklarationen:  

 

Miljöundervisning bör ges åt människor i alla åldrar, på alla nivåer, både inom 

och utom det formella undervisningsväsendet. (…) Rätt uppfattad skall 
miljöundervisning utgöra en allsidig, livslång fostran, som lätt kan anpassas till 

snabba scenväxlingar i en värld av hastiga förändringar. Den skall förbereda 
den enskilda människan för livet genom att göra henne medveten om de stora 

problemen i dagens värld och genom att ge henne de färdigheter och 
egenskaper som krävs för att hon skall kunna spela en produktiv roll i arbetet 

                                                 

2 UNESCO är FN: s organisation för utbildning, vetenskap, kultur, kommunikation och medier. (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) 
3 Charter: deklaration, stadgar  
4 UNEP är FN:s miljöprogram UNEP är det centrala forumet för världens miljöministrar för att behandla aktuella 
miljötrender (United Nations Environmental Program) 



med att förbättra levnadsvillkoren och vårda miljön med tillbörlig förankring i 

etiska värden. 

 
Genom ett holistiskt förhållningssätt, rotat i bred tvärvetenskaplig jordmån, 

skapar miljöundervisningen ett perspektiv som tar hänsyn till det faktum att 
den fysiska och den av människan skapade miljön är intimt beroende av 

varandra. (…) Miljöundervisningen måste vara samhällstillvänd. Den måste dra 
in den enskilde i en process av aktiv problemlösning inom ramen för 

definierade realiteter och stimulera till initiativtagande på grundval av 
ansvarstagande för och engagemang i formandet av en bättre morgondag. 
(Deklaration och rekommendationer om undervisning i miljöfrågor antagna vid 
Unescos ministerkonferens i Tbilisi 1977 s. 3-7 citerad av WICKENBERG 1999 
s. 105) 

 
Formuleringarna i denna deklaration står sig än i dag. Eftersom de skrevs på 1970-talet anar man 
att man då måste ha ansett formuleringarna mycket framsynta och insiktsfulla om framtiden. 
Deklarationen har sedan den skrevs varit vägledande för diverse utredningar och 
läroplansgrupper såväl nationellt som internationellt. Det är en av de överenskommelser som 
ligger till grund för vår nuvarande läroplan, Lpo 94. (SKOLVERKET 1996 Rapport nr 113 s. 9-10) 

3.2 RIOKONFERENSEN OCH AGENDA 21 
FN: s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992, UNCED5, behandlade frågor med betydelse för 
mänsklighetens fortlevnad. Resultatet av konferensen är de två dokumenten Riodeklarationen och 
Agenda 21. Riodeklarationen är en principdeklaration bestående av 27 principer som berör 
samverkan mellan människor och nationer angående ansvar för miljöns beskydd. Agenda 21 är 
ett handlingsprogram för världens nationer för arbetet med miljöfrågorna. Sverige är en av de 181 
nationer som har antagit båda dokumenten. (SKOLVERKET 1999 s. 107) 
 
I Riodeklarationen (www.agenda21forum.org/rapporter/riodekl.rtf) kan man läsa följande om utbildning. 

Miljöfrågor hanteras bäst när alla berörda medborgare deltar på lämplig nivå. 

På det nationella planet ska varje individ ha skälig tillgång till den 
miljöinformation som finns hos offentliga organ, inklusive information om 

farliga material och verksamheter i deras samhällen och de ska ges möjlighet 
att delta i beslutsprocessen. Stater ska underlätta och uppmuntra folkligt 

medvetande och deltagande genom att se till att information finns lätt 
åtkomlig. Tillgång till effektiva juridiska och administrativa procedurer 

inklusive rättsmedel för upprättelse och gottgörelse ska erbjudas (Princip 10) 

Ungdomars skaparkraft, idealism och mod världen över ska mobiliseras för att 

skapa ett globalt kamratskap i syfte att uppnå en hållbar utveckling och att 

säkra en bättre framtid för alla. (Princip 21) 
 
Agenda 21 är ett handlingsprogram för det 21: a århundradet som världens stater har enats kring. 
Dokumentet består av 40 kapitel och spänner över alla samhällssektorer. Till viss del spinner 
Agenda 21 vidare på den s.k. Bruntlandrapporten. Det är just i denna rapport som begreppet 
Hållbar utveckling har sitt ursprung. Detta begrepp skulle senare komma bli helt synonymt med 
                                                 

5 UNCED: United Nations Conference on Environment and Development 



Agenda 21. Bruntlandrapporten, vars namn egentligen är Vår gemensamma framtid, tillkom på 
inrådan av FN: s generalförsamling. Rapporten tar upp miljöproblemen samt föreslår strategier 
för hur vi ska lösa dem. I förordet står ”Lärare i hela världen kommer att spela en avgörande roll i 
förmedlandet av rapportens budskap till ungdomen”. (ANNE VON HOFSTEN 1999 Bilaga 2, s. 5-6) 
 
En uthållig utveckling definieras i Bruntlandrapporten som en utveckling som tillfredställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
Agenda 21 pekar ut tre samverkande dimensioner av samhällsutveckling som måste samverka för 
att utvecklingen ska vara hållbar: den sociala dimensionen, den ekonomiska dimensionen och den 
ekologiska dimensionen. Därför behandlar Agenda 21 så mycket mer än bara lösningen på 
miljöproblemen. (www.agenda21.nu) Agenda 21s 40 kapitel är indelade i fyra olika avsnitt. Hela 
Agenda 21s innehåll finns som Bilaga 3. 

Avsnitt I) Sociala och ekonomiska dimensioner. Det handlar om  
  boende, livsstil, konsumtion, hälsa, fattigdom med mera.  

Avsnitt II)  Att bevara och förvalta resurser för utveckling. I det här  
  avsnittet kommer själva miljöproblematiken in som växthuseffekt,  
  avfallshantering, skövling av skog, radioaktivt avfall med mera.  

Avsnitt III)  Att stärka viktiga samhällsgruppers roll. Vikten av ett  
  demokratiskt arbetssätt, där särskilt ungdomar, kvinnor och  

  ursprungsbefolkningar lyfts fram i arbetet.  

Avsnitt IV) Medel för genomförande. Tar upp utbildning, forskning,  

  finansiella resurser och teknologi. (www.mls.miljo.gu.se/agenda21/). 

3.2.1 OM BARN OCH UNGDOMAR I AGENDA 21 
Barn och ungdomar har ett eget kapitel i Agenda 21. Kapitel 25 ligger under avsnitt 3 och har 
titeln Barn och ungdomars roll för hållbar utveckling. Här slår man fast att ungdomen utgör nästan 30 
procent av världens befolkning och att deras deltagande i beslutsprocessen på miljö- och 
utvecklingsområdet är avgörande för att Agenda 21 ska lyckas på lång sikt.  

 

Det är av största vikt att ungdomen från hela världen aktivt deltar på alla nivåer i 
beslutsprocessen eftersom den påverkar deras liv idag och innebär konsekvenser 
för deras framtid. […] Barn kommer inte endast att ta över ansvaret för att vårda 
jorden, utan i många utvecklingsländer utgör de nästan hälften av befolkningen. 
Dessutom är barn i både utvecklingsländerna och industriländerna särskilt 
utsatta för verkningarna av miljöförstöring. De är också mycket medvetna 
anhängare av miljötänkande. Barnens särskilda intressen behöver beaktas fullt ut 
i deltagandeprocessen på miljö- och utvecklingsområdet för att säkra att de 

åtgärder som vidtas för att förbättra miljön får en hållbar verkan. 
(www.mls.miljo.gu.se/agenda21/) 

 
Kapitel 36 har titeln Att främja utbildning och höja det allmänna medvetandet. Här påpekas att alla länder 
bör genomföra en utförlig översyn av läroplaner så att miljö- och utvecklingsfrågorna uttryckligen 
får plats i dem. Dessutom bör lärare och skolpersonal vidareutbildas inom detta område för att 
det ska bli lättare att få alla barn och ungdomar engagerade i miljöstudierna. 



(www.mls.miljo.gu.se/agenda21/) Utbildningskapitlet refererar till det ovan nämnda Tbilisidokumentet 
från 1977. Texten i Agenda 21 är också relativt lik den i Tbilisidokumentet, men formuleringarna 
är ändå framsynta när det gäller inriktningen av skolornas miljöundervisning. Det nya är att 
miljöundervisningen ska ha social och humanistisk inriktning. Dessutom ska den ge kunskaper så 
att eleverna kan delta i beslutsprocesser och lösa miljöproblemen. (SKOLVERKET 1996 Rapport nr 
113 s. 12)  
 

Utbildning […] bör anses vara en process genom vilken människor och 
samhällen kan uppnå den högsta graden av självförverkligande. Utbildning är 

avgörande för att främja en hållbar utveckling och förbättra människors 
förmåga att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Medan den grundläggande 

utbildningen utgör grundvalen för utbildning om miljö och utveckling, måste 
det senare medvetandegörandet utgöra en väsentlig del i inlärningsprocessen. 

Både formell och icke-formell utbildning är nödvändig för att ändra människors 
attityder så att de kan bedöma och lösa de problem som hör samman med 

hållbar utveckling. Den är också av avgörande betydelse för att uppnå 
medvetande om betydelsen av miljö och etik, värderingar, attityder, 

färdigheter och beteenden som är förenliga med hållbar utveckling och för att 
allmänheten effektivt skall kunna deltaga i beslutsprocessen. För att vara 

effektiv bör utbildning om miljö och utveckling omfatta dynamiken i såväl den 

fysiska/biologiska, sociala och ekonomiska miljön som människans utveckling 
och ingå i samtliga ämnen och vetenskapsgrenar. Såväl formella som icke-

formella metoder och effektiva kommunikationsmedel bör utnyttjas i denna 
undervisning. (www.mls.miljo.gu.se/agenda21/) 

 

3.2.2 OM ICKE-STATLIGA ORGANISATIONER I AGENDA 21 

I Agenda 21s kapitel 27 ”Att stärka de icke-statliga organisationernas roll: Samarbetspartners för en hållbar 
utveckling” står det uttryckligen att samhället bör utveckla mekanismer som gör det möjligt för 
icke-statliga organisationer att medverka som samarbetspartners i processen för en miljöanpassad 
och hållbar utveckling. Detta gäller synnerligen utbildningsväsendet eftersom det getts ett stort 
ansvar för denna utveckling. Det står: 
 

Icke-statliga organisationer, inbegripet ideella organisationer, har en mångårig 

och mångsidig erfarenhet, kompetens och kapacitet inom sådana områden 
som är av särskild betydelse för genomförande och uppföljning av den 

miljöanpassade och socialt ansvarsfulla hållbara utveckling som är det 
genomgående temat för Agenda 21. De icke-statliga organisationerna utgör 

således ett globalt nät som bör utnyttjas, stödjas och stärkas för att kunna 
bidra till de ansträngningar som görs för att uppnå dessa gemensamma mål. 

 
Regeringar bör vidta åtgärder för att se över det statliga utbildningssystemet 

för att finna metoder för att engagera de icke-statliga organisationerna, eller 
utöka deras engagemang, i formell eller informell utbildning och 

opinionsbildning. (www.mls.miljo.gu.se/agenda21/) 

 
Även i kapitlet om undervisningen, kap 36 Att främja utbildning och höja det allmänna medvetandet, 
påvisas vikten av de ickestatliga organisationernas roll i undervisningen för ett hållbart samhälle. 
 

Icke-statliga organisationer kan lämna ett viktigt bidrag genom att utforma 
och genomföra utbildningsprogram och bör erkännas 



 

Länder uppmanas att upprätta nationella rådgivande samordningsorgan för 

miljöundervisning eller rundabordskonferenser som företräder olika miljö-, 
utvecklings- och utbildningsintressen samt jämlikhet mellan kvinnor och män 

och andra intressen, inklusive de icke-statliga organisationernas intressen, för 
att stimulera till samarbete, hjälpa till att mobilisera resurser och utgöra en 

informationskälla och kontaktpunkt för internationella förbindelser. 
 

Undervisningsmyndigheter rekommenderas att med lämpligt bistånd från 
lokala grupper eller icke-statliga organisationer medverka till eller upprätta 

förberedande och interna utbildningsprogram för alla lärare, administratörer, 
utbildningsplanerare samt icke-formella lärare inom alla sektorer i syfte att 

klargöra miljö- och utvecklingsundervisningens karaktär och metoder, med 
utnyttjande av icke-statliga organisationers erfarenhet. 

(www.mls.miljo.gu.se/agenda21/) 
 



3.2.3 UPPDELNING AV MILJÖOMRÅDET 

För att kunna undersöka vad inom miljöområdet som tas med i miljöundervisningen i skolan 
utgår jag från Agenda 21. Avsnitt 2 i Agenda 21 handlar om bevarandet av miljö och 
naturresurser (se Bilaga 1). Detta avsnitt har jag läst och förkortat ner till följande punkter och 
besläktade ämnesområden. Enkäten utgår från dessa områden. Uppdelning är alltså min egen och 
den är på intet sätt entydig. Miljöfrågorna går in i varandra, men det är också så det förhåller sig i 
naturen. Inga miljöproblem är isolerade problem. 
 

Energi:  Förnyelsebar energi fossila bränslen, transporter,  
   kärnkraft,vindkraft och vattenkraft. 

Biologisk mångfald:  Ekosystem, regnskog, skogsskövling, ökenspridning,  
   genetiska resurser, utrotningshotning och utdöende. 

Konsumtion och avfall: Sopsortering, kompostering, återvinning, miljöanpassad  
   konsumtion, miljömärkning och miljöfarligt avfall. 

Maten:   Befolkningstillväxt, livsmedelsförsörjning, ekologiskt  
   jordbruk och bekämpningsmedel. 

Vatten:   Bristen på dricksvatten, avloppsrening, 
   vattenföroreningar. 

Miljöetik:   Rätt och fel, skillnad I-land och U-land och orättvisor. 

Miljöpolitik:  Miljölagstiftning, internationellt samarbete, myndigheter  
   och miljöorganisationernas roller. 

Globala miljöproblem:  Försurning, växthuseffekt, övergödning och ozonlagrets  
   uttunning. 



4 NATIONELLT STÖD FÖR MILJÖUNDERVISNINGEN 
Skollagen, läroplanerna och kursplanerna är de nationella policydokumenten som skall styra 
verksamheten i den svenska skolan. De gäller för hela Sverige och ska garantera att utbildningen 
är likvärdig, oavsett var i landet den ges. Förutom dessa av staten uppsatta styrdokument finns 
även lokala sådana. Varje kommun ska ha en skolplan där det framgår hur kommunens 
skolväsende ska se ut och utvecklas och vad man i kommunen gör för att nå de av staten 
uppsatta målen. (www.skolverket.se/fakta/ansvar/skolplan.shtml) Dessutom ska varje skola ha en lokal 
arbetsplan. Arbetsplanen ska beskriva hur arbetet på skolan ska läggas upp för att uppfylla 
styrdokumentens mål och hur man ska arbeta mot utveckling och förbättringar. 
(www.skolverket.se/fakta/ansvar/planering.shtml) 
 
I detta avsnitt har jag granskat skollagen och läro- och kursplanerna och sammanfattat deras 
skrivningar om miljö och hur och var miljöfrågorna ska behandlas. Även Linköpings skolplan har 
granskats på samma sätt. Inledningsvis finns ett kapitel om hur miljöfrågorna har kommit in i de 
svenska läroplanerna. 

4.1 MILJÖFRÅGORNAS INTÅG I DE SVENSKA LÄROPLANERNA 
I folkskolestadgan från år 1942 och normalplanerna år 1878 och –87 finns ingenting som kan 
räknas som miljöundervisning. Däremot finns det i 1919 års undervisningsplan med tankar om 
att eleverna måste lära sig respektera naturen och allt levande. Man ville bygga upp ett 
resurstänkande. Med urbaniseringen och framväxten av det moderna samhället försvann dessa 
tankar för en tid för att sedan återkomma i policydokumenten för grundskolan på 1960-talet. I 
Lgr 62, den första nationella läroplanen för den nya svenska grundskolan, finns det för första 
gången med formuleringar om att ekologi och miljöfrågor ska tas med i undervisningen. 
Läroplanen innehåller dock inte termer som miljö eller naturskydd. (HOFSTEN 1999 s. 6) Det står 
i kursplanen för ämnet biologi:  

 
Biologiundervisningen ska ge eleverna en vidare biologisk orientering, väcka 
deras ansvarskänsla för naturen och deras respekt för alla levande varelser. 
Det ska uppmuntra en önskan att göra naturstudier och det ska hjälpa 
eleverna att omfatta skönheten i naturen. Det måste göra klart hur levande 

varelser är beroende av varandra och naturen i allmänhet. (Lgr 62 citerad av 
WICKENBERG 1999, s. 120) 

 

Den ur miljösynpunkt mycket viktiga boken Silent spring av Rachel Carson6 kom 1962 och 
människans ansvar i miljöfrågorna blev nu belyst. Det blev på 1960-talet uppenbart för de flesta 
att vårt sätt att leva påverkade miljön negativt, något som också skulle få utslag i Sverige och då 

                                                 

6 Boken, som kom att bli mycket inflytelserik, tar upp den första stora miljökrisen – DDT. Bokens titel anspelade på 
tystnaden som skulle komma om fågelsången tystnar på grund av DDT. Men Rachel Carson var allmänt bekymrad 
att användandet av kemikalier skulle ta död på allt i miljön, även människorna. Många naturkatastrofer, visserligen 
bara ännu nationella, bekräftade Rachel Carson oro vilket innebar att en större allmänhet fick upp ögonen för 
miljöfrågorna. (www.rachelcarson.org ) År 1963 översattes boken till svenska och fick titeln Tyst vår.  



exempelvis när det gällde formuleringen av den nya läroplanen. Ordet miljö kom in i denna 
läroplan, Lgr 69, som en del av biologiämnet på högstadiet. (ANNE VON HOFSTEN 1999, s. 7-8). 
 

Begreppet miljö används i läroplanen i vidsträckt betydelse. Det har där 
beröring med det mesta av mänsklig aktivitet […] Miljövården är ett av det 
moderna samhällets väsentligaste problem. Urbaniseringen, den industriella 
utvecklingen och förändringarna i sättet att bruka jord och skog har medfört 
allvarliga störningar i naturen. Utnyttjandet av naturresurser, som inte kan 
förnyas liksom ett alltför hårt och biologiskt oriktigt utnyttjande av 
naturkapitalet ger anledning till berättigade farhågor om framtiden. […] Skolan 
måste mot denna bakgrund ge eleverna en grundläggande orientering om 
miljövårdsfrågornas art och omfattning och söka väcka eleverna till ansvar för 
att som enskilda människor och blivande medborgare i samhället medverka till 
att hejda miljöförstörelsen och bereda sig själva och sina efterkommande en 
frisk livsmiljö. 
 
För att kunna ta del av, diskutera och förstå miljövårdsfrågor måste eleverna 
få tillfälle att tillägna sig vissa kunskaper om naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga fakta. (Läroplan för grundskolan, Lgr 69, 1970 s. 
51-52) 

 
Redan i Lgr69 antyds alltså tvärvetenskapligheten hos miljöfrågorna. Detta kommer dock till 
tydligare uttryck i Lgr 80. Denna läroplan påverkades i hög grad av Tbilisikonferensen. Både 
begreppet miljö och flera närliggande begrepp förekommer i de allmänna målen och i 
orienteringsämnena7. En stor nyhet var att man skulle arbeta med ett ”undersökande arbetssätt” 
där exkursioner var viktiga inslag i undervisningen. Det sker i och med Lgr 80 en stor förändring 
inom de natur- och samhällsvetenskapliga ämnena. De traditionella gränserna mellan 
ämnesblocken tas bort och samarbetet mellan ämnesblocken betonas för att eleverna ska få en 
förståelse och helhetssyn. Begreppet miljövård är inte bara ett begrepp för högstadiet utan även 
för låg- och mellanstadiet. Ett nytt begrepp för högstadiet blir miljöförstöring. (HOFSTEN 1999, 
Bilaga 1, s. 4) Det står  
 

”Naturvetenskaplig – teknisk undervisning kan inte isoleras från 
samhällsvetenskaperna. Inte minst illustrerar energi- och miljöfrågorna detta”  

   
I den idag gällande läroplanen, Lpo 948, som jag studerar närmare i kapitel 4.3 

                                                 

7 Orienteringsämnena var i denna läroplan ett samlingsnamn för de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 
ämnena. 
8 Lpo 94: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 



Läroplanen: Lpo 94, betonas vikten av ett övergripande perspektiv. Miljöfrågorna får i Lpo 94 plats 
i flera ämnen än orienteringsämnena. (HOFSTEN 1999, bilaga 1 s. 4) 

 

Den vetenskapliga grunden i miljöundervisning breddades alltså från biologiämnet till 
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Detta signalerar att samhällsfrågor blivit viktigare 
i miljöproblematiken, att miljöproblem är samhällsproblem och kan inte enbart belysas i 
naturvetenskapliga ämnen. Det handlar inte bara om hur naturen påverkas utan också om vår 
hälsa och hur olika intressen, ekonomiska exempelvis, kolliderar i synen på hur vi behandlar 
naturen. (NATURVÅRDSVERKET 2000 S. 42) 

4.2 SKOLLAGEN 
Skollagen, som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
utbildningen inom alla skolformer. Lagen anger övergripande mål för utbildningen samt 
övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet skall utformas. Redan här, i skollagen, tas 
miljöansvaret i skolan upp på ett tydligt sätt. Alla lärare, såväl som annan personal på skolan, har 
ansvar för miljöundervisningen. (www.skolverket.se/fakta/ansvar/styrdokument.shtml) 
 

”Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”
9 
 

 
Denna formulering tillkom till skollagen vid ändringen år 1990. Ändringen var delvis resultatet av 
de miljöhändelser som inträffat i världen, Sverige och inom skolan. Bland annat tillkomsten av de 
dokument som granskades i kapitel 3 Internationellt stöd för miljöundervisning. Vid denna tid 
dominerades miljödebatten helt av miljökatastroferna, bl.a.  säldöden i svenska vatten och 
massförekomst av cyanobakterier (s.k. algblomning) i mitten av 1980-talet. Man såg nu en 
konstruktiv utväg i att lägga insatserna på utbildning för att få människor med tillräckliga 
kunskaper för att undvika liknande händelser i framtiden.  
 
Skollagen är ett exempel på en ramlag som kännetecknas av ett allmänt och vagt språkbruk. Det 
går inte direkt att tolka och förstå en ramlags innehåll utan lagen får sitt innehåll först i själva 
tillämpningen Därför görs i skollagen ingen definition eller avgränsning av begreppet miljö, vilket 
leder till stora tolkningsmöjligheter. Ansvaret för tolkningen ligger hos rektor och i viss mån 
lärare och annan skolpersonal. Deras handlande är även reglerat av läroplaner, kursplaner, 
skolplaner och lokala arbetsplaner och det är i dessa dokument som miljöbegreppet då ska ha 
förklarats ytterligare. (WICKENBERG 1999, s. 133-144) I följande kapitel följer en genomgång av 
läro- och kursplan.  

                                                 

9 Skollagen, SFS 1985:1100, 1: a kapitlet §2 



4.3 LÄROPLANEN: LPO 94 
Det är riksdagen som fastställer läroplaner för den svenska skolan. Läroplanerna ska tillsammans 
med skollagen styra verksamheten i skolan och det gör de genom att det i läroplanerna står vilka 
skolans uppgifter är och vilka värden som ska ligga till grund för undervisningen. Alla som 
arbetar i skolan är skyldiga att följa läroplanen. (www.skolverket.se/styr/vad.shtml) 
 
Den gällande läroplanen för grundskolan är Lpo 94. Här följer en genomgång om vad som står 
om miljö i denna. Alla sidanvisningar hänvisar till läroplanen (www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf)  
 

Genom ett miljöperspektiv i all undervisning får eleverna möjligheter att ta ansvar 
för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling. (s. 8) 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl 
närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. (s. 10) 

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till 

förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 
sammanhang. (s. 12) 

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola […] har 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för […] miljön. (s. 12) 
 

Rektorn har […] ett särskilt ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden 

integreras i undervisningen i olika ämnen. Sådana kunskapsområden är 
exempelvis miljö […]. (s. 19) 

4.4 KURSPLANERNA  
Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. 
De beskriver för varje ämne vad ämnet syftar till och hur det är uppbyggt. I kursplanerna anges 
dels de mål som undervisningen i ämnet skall sträva mot, dels de mål som skall ha uppnåtts av 
alla elever vid grundskolans slut. (www.skolverket.se/styr/vad.shtml)  
 
Ett mål i läroplanen, som vi såg exempel på ovan, går igen i flera ämnen i kursplanen. I följande 
avsnitt har jag studerat kursplanerna för att se i vilka ämnen och på vilket sätt miljöfrågorna ska 
tas upp. Viktigt att tillägga är att detta bara är de ämnen där miljöfrågorna uttryckligen står 
nämnda i kursplanen. De nämns indirekt i kursplanen för exempelvis religion (etik) och slöjd 
(välja material med hänsyn till miljön). Givetvis kan man även ta upp miljöfrågor i andra ämnen. 
Alla sidangivelser hänvisar till SKOLVERKET 2001 Kursplaner och betygskriterier 2000. 

Hem- och konsumentkunskap 

Ett av syftet med det nya ämnet hem- och konsumentkunskap (tidigare hemkunskap) är ge 
erfarenheter och förståelse av de dagliga handlingarnas och vanornas betydelse för just miljön, 



men också för ekonomi, hälsa och välbefinnande. Undervisningen ska genomsyras bl.a. av 
resurshushållning, med vilket menas en hushållning av naturresurser men också av mänskliga och 
ekonomiska resurser. Eleven ska få en förståelse av samspelet mellan hushåll, samhälle och natur 
och detta ska leda till att de deltar i att forma en medveten livsstil och ett hållbart samhälle. 
Måltider ska kunna planeras, tillagas och värderas bl.a. med hänsyn till miljön och eleverna ska 
kunna välja resurssnåla metoder, redskap och teknisk utrustning när det gäller matlagning, 
rengöring och tvätt i hushållet.  (s. 18-21) 

Idrott och hälsa 
Idrott och hälsa anknyter till den tradition som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. 
Friluftsliv ger eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt 
intresse för natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar därför till att väcka engagemang för att skydda 
och vårda natur och miljö. (s. 22-25) 

Naturorienterande ämnen - allmänt 
Utbildning i de naturvetenskapliga ämnena ska bidra till samhällets strävan att skapa en hållbar 
utveckling och en omsorg om naturen och människorna i den. Eleverna ska få kunskap om 
resurshushållning i vardagslivet. Miljöfrågor ska kontinuerligt belysas i undervisningen. Detta ska 
leda till att eleverna ska kunna använda sina kunskaper om naturen, människan och hennes 
verksamhet som argument i frågor om miljön. Eleverna ska även få en inblick i vilka 
konsekvenser olika etiska ställningstaganden kan få i miljöfrågor.  (s. 46-50) 

Biologi 
Biologiämnet ska hos eleverna utveckla en omsorg och respekt för det levande och för naturen. 
Det är viktigt att belysa mångfalden av livsformer i naturen för att bearbeta elevernas relation till 
naturen och bidra till ett miljöengagemang. Eleverna ska lära sig att utföra och tolka enkla 
mätningar av miljöfaktorer. De ska kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och 
etiska argument i frågor om bevarande av naturtyper och mångfalden av arter samt användningen 
av genteknik. Och med historiska exempel kunna beskriva hur kunskaper i biologi har bidragit till 
förbättringen av våra levnadsvillkor samt hur de har missbrukats. (s. 51-54) 

Fysik 
Fysikämnet har bl.a. syftet att ge förståelse av människans relation till naturen då det handlar om 
energiförsörjning. Eleven ska genom undervisningen i fysik få förmåga att bedöma 
konsekvenserna av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner från miljö-, energi- 
och resurssynpunkt. Dessutom ska eleven kunna föra en diskussion om resursanvändning både i 
privatlivet och i samhället. Särskild uppmärksamhet ska inom fysikämnet riktas mot begrepp som 
kommer till användning vid diskussion av miljö- och resursfrågor. (s. 55-58) 

Kemi 
Kemiämnet har bl.a. syftet att belysa och bearbeta frågor om miljö och jordens resurser. 
Kunskaper i kemi är en viktig förutsättning för miljöarbete och varje elev ska utveckla kunskap 
om hur kemiska teorier och modeller kan användas för att behandla miljöfrågor. Ämnens 
kretslopp, transport, spridning och nedbrytning skall behandlas, liksom vattnet och luftens roll 



som lösnings och transportmedel. Miljöproblem förknippade med industriella processer och 
jordbruk ska tas upp.  (s. 59-62) 

Samhällsorienterande ämnen – allmänt  
Huvuduppgiften för de samhällsorienterande ämnena är att utveckla elevens kunskaper om 
människan och hennes verksamheter samt förändringar i landskapet och i samhället. 
Undervisningen ska sträva efter att eleven ska ta ansvar för livsmiljön och utvecklar förståelse för 
ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och använda resurser. De samhällsorienterande 
ämnena delar ansvaret för arbetet med miljöfrågor med skolans övriga verksamhet. Förutom 
förståelse för samspelet mellan mark, vatten och luft är det viktigt att skapa insikter om hur 
förändringar i landskapet och i samhället sker som resultat av kamp och kompromisser som står i 
konflikt med varandra. (s. 65-69) 

Geografi 

Syftet med geografiundervisningen är bl.a. att utveckla elevens förmåga att se sammanhang 
mellan överlevnad, resursanvändning och miljöpåverkan och att bedöma konsekvenser av olika 
handlingsalternativ. Geografiämnet ger verktyg för analyser av samspelet människa – natur och 
skall leda till ett ansvarstagande för den gemensamma miljön och resursanvändningen för att 
möjliggöra en långsiktig hållbar utveckling.  (s. 71-74) 

Samhällskunskap 
Samhällskunskapsämnet behandlar frågor som rör rättvis fördelning och ett hållbart samhälle och 
ger därmed kunskaper om de globala sammanhangen. På så sätt belyses hur internationell 
förståelse och samverkan kan bidra till att lösa världsomspännande problem.  (s. 87) 

Teknik 

Ett av syftena med teknikämnet är att analysera och värdera samspelet mellan människan, 
tekniken och våra möjligheter att existera. Teknikens konsekvenser för miljön ska diskuteras. (s. 
112-115) 



4.5 LINKÖPINGS SKOLPLAN 
I Linköpings skolplan (http://www.linkoping.se/Utbildning/bilder/skolplan_2000.pdf) sätter man 
miljöfrågorna i ett internationellt perspektiv. 
 

Utbildningen ska ge eleverna en god grund för att kunna leva och verka i en 
värld med ökad internationalisering. Det gör det än viktigare att inom skolan 

arbeta med internationella frågor. En av dessa frågor är ansvaret för en 
långsiktigt ekologisk hållbar utveckling: lokalt, regionalt och globalt. I skolan 

ska arbetet inriktas så att eleverna får ett fördjupat och bestående intresse för 

miljöfrågor. (s. 12) 
 

Därför ska  

− varje skola aktivt arbeta med kretsloppstänkande i form av bl.a. käll-
sortering och kompostering. 

− varje skola arbeta med miljöprojekt där företag, intresse-

organisationer m.fl. samverkar med skolan. 

− eleverna studera de globala konsekvenserna av vår livsstil. (s. 13)  



5 MILJÖAKTÖRER INOM DEN SVENSKA SKOLAN 
Många statliga myndigheter, organisationer och stiftelser arbetar med miljöfrågor och riktar helt 
eller delar av sitt arbete mot skolan. De har haft stor betydelse för utvecklingen av den svenska 
miljöundervisningen i och med att de har medverkat i och stött utvecklingsarbetet mot en bra 
miljöundervisning och i vissa fall bidragit ekonomiskt. De finns som en resurs för alla elever och 
lärare i den svenska skolan. Några av dessa aktörer har varit delaktiga i formuleringsarbetet av 
läroplanerna. (ANNE VON HOFSTEN 1999 s. 5) De olika organisationerna stödjer 
miljöundervisningen genom att exempelvis erbjuda utbildnings- och fortbildningsdagar för lärare, 
temadagar för elever och olika typer av undervisningsmaterial. 
 
I detta kapitel tar jag upp några aktörer som verkar inom den svenska skolan, hur deras arbete ser 
ut och vad de tycker är viktigast. Denna genomgång är på inget sätt komplett, jag har tagit med 
dem som i min bedömning är stora på detta område. De som finns med här har enligt min 
undersökning ett omfattande arbete mot grundskolans senare del. I bilaga 4 finns adresser till de 
aktörer jag tar upp här och även till flera andra organisationer som kan vara användbara i arbetet 
med miljöfrågor i skolan. I enkätundersökningen undersöks vilka av dessa organisationer och 
myndigheter lärarna varit i kontakt med när det handlar om miljöundervisning.  

Skolverket 
Skolverkets uppgift är att aktivt verka i riktning så att de nationella målen för skolan uppnås. För 
att få kunskap om verksamheterna och bidra till utveckling arbetar Skolverket med uppföljning, 
utvärdering, utveckling, forskning och tillsyn. (www.skolverket.se/om/uppgifter.shtml) Skolverket har 
därför genom åren stött flera miljöprojekt i svenska skolor. Nedan presenterar jag de tre projekt 
som fortfarande pågår, Baltic Sea Project, Globe och projektet miljöskolor. Ett nu avslutat projekt som 
skolverket varit med och stöttat är MUVIN10. Temat för detta projekt var intressekonflikter när 
det gäller bruk av naturresurser. Projektet verkade bland annat för en ökad samverkan mellan 
naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, estetiska ämnen och etik. NSP11 var ett regionalt 
miljöprojekt för länder med anknytning till Nordsjön. Man ville med projektet bl.a. skapa 
samverkan mellan skolor och lärare i Nordsjöregionen. (SKOLVERKET 1996 Rapport nr 113 s.18-
27) 
 

Baltic Sea Project (BSP) är ett samarbete mellan skolor i länderna kring Östersjön. Syftet 
är att höja medvetenheten kring miljöproblemen i och kring Östersjön och uppmuntra 
eleverna att delta i utvecklingsarbetet för en hållbar framtid. (NATURVÅRDSVERKET 

2000 s. 41) BSP startade 1989 och är ett projekt inom UNESCO. Det är ett 
subregionalt projekt som tar upp miljöfrågor för ett speciellt område, Östersjön. BSP är nu en 
modell för liknande projekt inom UNESCO över hela världen som Donauprojektet, 
Medelhavsprojekten, Karibiska projektet osv. I BSP deltar ungefär 200 skolor, 50 av dem är 
svenska. 

                                                 

10 MUVIN MiljöUndervisning I Norden, Nordiska ministerrådets miljöprojekt. Startades 1991 och avslutades 1997 
11 NSP: North Sea Project. Startade 1993 på initiativ av Norge, avslutades 1997. 



 
Projektet utvecklas med hjälp av nätverk. Kontakter skapas mellan skolor i samma land och 
mellan skolor i olika länder. I dessa nätverk utvecklas nya modeller för miljöundervisning med 
utgångspunkt i lokala miljöproblem och i samarbete med förvaltningar, miljöorganisationer, 
universitet och andra institutioner. 
 
I BSP har man definierat miljöundervisning enligt följande punkter: 

Miljöundervisningen är inte bara naturvetenskap utan måste innehålla element från 
ekonomi, kultur, historia, politik osv. 

Basen för miljöundervisning är kunskap om sociala och ekologiska system. 

Miljöundervisning involverar känslomässiga aspekter som attityder, värden och 

engagemang. 

Miljöundervisningen ska utveckla elevens förmåga att delta aktivt i lösandet av 

miljöproblem. (www.skolverket.se/studier/miljo/bsp.shtml)  
 
Globe är ett internationellt miljöprojekt för skolor. Projektet startade på initiativ av Al 
Gore 12 i USA. Hittills har mer än hundra länder visat intresse för att delta. Projektet 
syftar till att skapa kontakter mellan elever, lärare och vetenskapsmän från hela världen 
och på så sätt stärka miljömedvetenheten, öka de naturvetenskapliga kunskaperna om jorden och 
stödja utvecklingen av undervisningen i naturvetenskap och matematik. Sverige gick med i 
Globeprojektet 1995 och det är Skolverket som koordinerar projektet i landet. Tjugosex svenska 
skolor är med i projektet och har fått utbildning i att utföra de miljöundersökningar som ingår i 
Globeprogrammet. De elever som deltar i Globeprojektet ska göra miljöundersökningar i 
närheten av sin skola, och rapportera data från dessa via Internet till ett Globecenter i USA som 
gör sammanställningar och distribuerar information vidare till alla skolor i projektet. Elever från 
hela grundskolan och gymnasiet får delta. I miljöundervisningen ingår att eleverna skall koppla 
samman sina resultat och observationer med ett vidare miljöperspektiv. Det är nu totalt 86 länder 
som har gått med i projektet. (www.skolverket.se/studier/miljo/globe/index.shtml) 
 

Skolor och förskolor har möjlighet att ansöka om att bli Miljöskolor, en utmärkelse 
som visar att de arbetar för ekologisk hållbarhet. Skolverket har fastställt de kriterier 

som ska uppnås för att belönas med utmärkelsen. Det ges dock ett stort utrymme för skolorna att 
själva utforma sitt miljöarbete inom de olika områdena. För att tilldelas utmärkelsen Miljöskola 
ska skolan kartlägga sin verksamhet ur miljösynpunkt, skriva ett handlingsprogram och arbeta 
med att utveckla sin undervisning och verksamhet. Utmärkelsen gäller i högst tre år. Sedan måste 
nya resultat visas upp. Syftet med utmärkelsen är att stimulera undervisningen i ekologisk 
hållbarhet. (www.skolverket.se/studier/miljo/miljoskolor/index.shtml) 

Konsumentverket 
Konsumentverket är den myndighet som bl.a. ska hjälpa hushållen bidra till att de 
nationella miljömålen uppnås. Därför ger de bland annat ut läromedel och 

                                                 

12 Al Gore var USA:s vicepresident 1996-2000 



studiematerial om konsumtion och miljö. Läromedlen är samlade i en katalog som kostnadsfritt 
kan beställas från konsumentverkets hemsida. Läromedel finns för alla skolformer och behandlar 
bland annat reklam, våra konsumtionsmönster, attityder och värderingar. Å se’n då? Är en tidning 
av och för unga som bland annat tar upp miljöfrågor. Även denna kan läsas från 
konsumentverkets hemsida. (www.konsumentverket.se) 

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket är en statlig miljömyndighet med uppgift att vara pådrivande i 
miljöarbetet - nationellt och internationellt. Naturvårdsverket har givit ut många 
böcker som är lämpliga för gymnasieskolan och grundskolans högre årskurser. 
Även om många av skrifterna inte direkt är producerade för undervisning är de 
användbara för lärares fördjupning eller i elevers egna arbeten. I Naturvårdsverkets 

tidning Miljöaktuellt finner du Skolaktuellt, som vänder sig till lärare för år 7-9 i grundskolan och i 
gymnasiet. Här finns artiklar om miljöundervisning, reportage och pedagogiska tips, som kan 
användas i undervisningen. Skolaktuellt kan läsas på naturvårdsverkets hemsida. Där finns även 
litteraturtips och länkar. (www.environ.se) 

Sida 

Sida, Styrelsen för Internationell Utveckling, planerar, genomför och utvärderar det 
direkta biståndssamarbetet med utvecklingsländerna och redovisar detta för staten och 
allmänheten. Ett av målen för det svenska biståndet är att bidra till en framsynt 
hushållning med naturresurser och omsorg om miljön. Miljömålet angrips från två 
infallsvinklar, dels utformas biståndet allmänt så att negativa miljöeffekter undviks eller 
minimeras, dels stöds ett antal program och projekt med miljöinriktning. 
 
Sida har av riksdag och regering fått två uppdrag; dels att handlägga biståndet, dels att informera 
det svenska folket om biståndet och förhållandena i utvecklingsländerna. I informations-
uppdraget är ungdomar en prioriterad målgrupp. Eftersom så gott som alla ungdomar befinner 
sig inom skolsystemet satsar Sida en stor del av sina medel för information på lärare och 
lärarfortbildning. Sidas satsning på lärare och lärarfortbildning ligger också i linje med 
läroplanernas skrivningar om det internationella perspektivet. Om fortbildningen finns att läsa på 
Sidas hemsida, där kan du också läsa om de ungdomsprojekt de startat och driver. (www.sida.se) 

Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen 

Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen är en partipolitiskt obunden ideell förening, som vill 
att vi alla ska hushålla med naturens resurser och tänka på naturens kretslopp. De arbetar 
för att människorna på jorden ska få en bättre framtid, i ett väl utvecklat samhälle där vi 
använder energin mer effektivt och producerar el ur förnyelsebara energikällor. De anser 

att framtiden ligger i effektivisering, sol, vind och biobränslen. Folkkampanjen mot kärnkraft - 
kärnvapen arbetar för en bred opinion mot kärnkraft och kärnvapen. Målet är ett samhälle i fred 
och ekologisk balans (www.folkkampanjen.se/omfmkk.html) Folkkampanjen håller föreläsningar och 
studiedagar för elever och lärare och kan ställa upp med kunnigt folk i alla ämnen som rör 
energifrågor och kärnkraft i synnerhet. Folkkampanjen sprider information och förmedlar 



expertkunskap även till massmedia, politiker och allmänheten. 
(smn.environ.se/miljonat/vemvad/poster/intresse/ifolkkar.htm ) 

Fältbiologerna 
Fältbiologerna är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för natur- och 
miljöintresserade ungdomar mellan 7 och 25 år. Föreningen har inga vuxna 
ledare och ungdomarna ordnar själva sina aktiviteter. Fältbiologerna är 
Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation. Tillsammans med Det Naturliga Steget 
arrangerar föreningen Ungdomens Miljöriksdag13. Ungdomens Miljöriksdag vänder sig till elever i 
år 7-9 och på gymnasiet i Sveriges skolor. Under några temadagar får eleverna arbeta praktiskt 
med påverkan inom miljöfrågor.(www.faltbiologerna.se) 

 

Fältbiologerna har anställda distrikts- och skolinformatörer ute i landet som bland annat arbetar 
med att hålla miljölektioner ute på skolor. Utöver det håller en del ideella fältbiologer 
miljöföredrag ute på skolor ibland. Under 2001 har Fältbiologerna drivit en stor skolkampanj, The 
Bet, som syftar till att hjälpa skolelever att spara koldioxid. (LJUNGROS 2001) 

Greenpeace 

Greenpeace är en internationell miljöorganisation som arbetar mot global miljöförstöring och 
försöker driva fram lösningar som leder till en värld i fred och 
ekologisk balans. De arbetar i Norden med följande områden: med en 
giftfri miljö, mot spridning av genetiskt manipulerade organismer, för 

avveckling av kärnkraften i Sverige och Finland, mot oljeprospektering i Nordsjön och Barents 
hav, mot kolkraft i Danmark, för förnybar energi, mot norsk valfångst och·för bevarande av 
gammelskog. De har inget specifikt program för skolan men de uppger att många elever och 
lärare använder sig av deras material. Det finns också möjlighet att få en föreläsare från 
Greenpeace till skolan. (http://www.greenpeace.se/ och BREDEFELDT 2001) 

Movium – sekretariatet för den yttre miljön 

MOVIUM verkar som en länk mellan forskning och praktik. De informerar om de 
senaste forskningsresultaten när det gäller frågor om användning av mark, vatten, växter 
och djur i tätorten och dess närmaste omgivningar. MOVIUM erbjuder utbildning och 
rikstäckande rådgivning för grundskolor, gymnasier och förskolor. 
(www.movium.slu.se/index.htm)  
 
MOVIUM arbetar med kurser, konferenser och publikationer som bland andra riktar sig 
till lärare i grundskolan. Mycket av deras material finns på deras hemsida. De bedriver 
också forskning om skolans fysiska miljö och i synnerhet den yttre miljöns betydelse för 
lärande, hälsa och välbefinnande. Forskningen är tvärvetenskaplig och har en tydlig koppling med 
olika områden inom miljö. Bland annat studeras uterummets pedagogiska och ekologiska 
funktioner. (ÅKERBLOM 2001) 
                                                 

13 Ungdomens miljöriksdag kan du läsa om på Internet på adressen www.umr.se/tidning/ 



Naturskyddsföreningen 

Svenska Naturskyddsföreningen är en av de största 
miljöorganisationerna i landet. De arbetar genom att försöka 
påverka politiker och lagstiftning, hitta miljöbovar och informera - 
bland annat via egna tidskrifter, böcker och pressmaterial. De 
arrangerar även seminarier, debatter och konferenser. 
(http://www.snf.se/snf/snf-merinfo.htm) 
 
Många elever och lärare vänder sig till naturskyddsföreningen och ber om information om olika 
miljöproblem. Naturskyddsföreningen gör inget material som vänder sig direkt till skolorna, men 
de delar gärna med sig av sina kunskaper. Mycket av deras material finns på hemsidan och de 
hjälper ofta elever att hitta information där. Tack vare att de har många lärare bland sina 
medlemmar så utnyttjas också materialet i undervisningen. Naturskyddsföreningen har haft ett 
nätverk av lärare, men har för närvarande ingen person som arbetar med skolor eller skolmaterial. 
(NEIMAN-TIRÉN 2001)  

Skogen i skolan 

Skogen i Skolan vill öka samarbetet mellan skolan och skogsnäringen. Syftet är att öka 
kunskapen om skog och svensk skogsnäring, där begrepp som biologisk mångfald och ett 

hållbart skogsbruk blir allt viktigare och att erbjuda skolan utökade möjligheter till 
verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin. En rad läromedel och idématerial kan beställas 
från Skogen i Skolan. Tidningen Skogen i skolan med pedagogisk inriktning ges ut 4 ggr/år och 
kan beställa gratis från föreningens hemsida. 
 
Skogen i skolan arrangerar också många aktiviteter för lärare och elever. En skogsdag är en 
möjlighet att i det lilla formatet lära sig mer om skogen och skogsbruket. Skogens dagar ger varje 
år tiotusentals elever runt om i landet en oförglömlig upplevelse. Fortbildning för lärare lokalt, 
regionalt och på riksnivå ordnas med jämna mellanrum. På skogen i skolans hemsida finns 
information till både lärare och elever. (www.skogeniskolan.se) 

Stiftelsen Håll Sverige Rent 

Stiftelsen Håll Sverige Rent vill stärka människors miljömedvetande, motverka 
nedskräpning och främja återvinning. 
 

I projektet NaturligtVis arbetar Håll Sverige Rent med miljöutbildning riktad mot 
personal i skolan och produktion av miljöpedagogiskt material. Syftet är att stödja ett 
handlingsinriktat miljöarbete på skolan tillsammans med eleverna. 
Miljöutbildningarna baserar sig på värderingsmetodik och innehåller moment av 
problembaserat lärande och utomhuspedagogik. 
 

CampusPedagog är en plats på nätet där pedagoger får hjälp att utveckla sin 
miljöundervisning, det är ett program med vägledning, tips och idéer på teman att 

använda i undervisningen, allt finns presenterat på Internet. Sidorna hjälper skolan att hitta en 



struktur i det vardagliga miljöarbetet och ger möjligheter till erfarenhetsutbyte via hemsidan. 
Varje månad finns exempel på metodupplägg, CampusMetod, för att det ska bli lätt för lärare att få 
in miljöfrågorna i undervisningen. CampusMetod finns i två versioner, en för yngre, år F-4, och ett 
för äldre, år 5-9 samt vissa kurser i gymnasiet. CampusMetod är meningen att vara ett 
komplement till Håll Sverige Rents miljöpedagogiska litteratur och NaturligtVis-utbildningarna, 
men den fungerar också som fristående inspirationskälla. 
 
Grön Flagg är Håll Sverige Rents miljöcertifieringssystem för skolor. Det är ett 
konkret sätt att arbeta med miljöfrågor och ett bra sätt att strukturera skolans 
miljöarbete. Här får skolan en chans att engagera eleverna att arbeta aktivt med 
miljöfrågor. Den gröna flaggan från Håll Sverige Rent är det synliga beviset på att skolan i den 
dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete tillsammans med barn och 
ungdomar. (www.hsr.se) 

Världsnaturfonden (WWF)  

Världsnaturfonden arbetar för att utveckla utbildningsmetoder med ett 
ämnesövergripande arbetssätt och som belyser frågor ur ett helhetsperspektiv. WWFs 
största utbildningsprogram kallas Naturväktarna. Programmet vänder sig till elever i 

hela landet, från årskurs 4 till gymnasiet, med syftet att väcka engagemang för natur- och 
miljövårdsfrågor. Genom praktiska undersökningar i fält besvarar deltagarna frågor som rör deras 
närmiljö. Naturväktarna tillhandahåller frågeformulär inom fyra områden: Skog, Sjö, Kust samt 
kring kommunens hantering av energi och resurser (Eko). Varje höst samlas resultaten in och 
sammanställs till en årlig rapport som skickas till deltagande skolor strax före jul. 
 
Naturewatch Baltic är ett nätverk av lärare i Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och 
Sverige som deltar med sina klasser i undersökningar runt Östersjön och dess avrinningsområde. 
Projektet utmynnar i rapporter och faktablad, fortbildningar och internationella läger. 
 
Gröna Tråden är läromedel som tagits fram under ett samarbete mellan WWF och Liber AB för 
att bidra till att miljöundervisningen skall följa eleverna som en grön tråd från åk 1 och uppåt. 
Exempel på läromedel är Vattenväktarboken, Skogsväktarboken, Ekoväktarboken och Solvagnen. 
Litteraturen vill visa på naturens mångfald och de ekologiska sambanden mellan människor, 
växter och djur. (www.wwf.se/go.wiz?doc=1010062&sid=4917461105103724212181169243011105104813 ) 



6 RESULTAT AV ENKÄTEN 
Enkäten och följebrevet finns som bilaga 1 och 2. 
 
Av de 90 lärare som fick enkäten skickade 48 av dem tillbaka sitt svarsformulär. Detta innebär en 
svarsfrekvens på ungefär 53 %. Alla lärare utom en, som inte svarade på den frågan, angav att de 
hade en lärarutbildning. Av de svarande lärarna var 32 kvinnor (67 %) och 16 män (33 %). I figur 
2 finns en tabell över vilka ämnen de deltagande lärarna undervisar i. Som man kan se är det ett 
flertal olika kombinationer. I fortsättningen har jag delat upp lärarna i tre kategorier: HK, SO och 
NO. Vid genomgången av enkätsvaren hittade jag inget samband som visar att lärare som 
undervisar i samma ämne har överrensstämmande svar. Det verkar därför mer relevant att titta på 
ämnesområdena som just områden och inte alla enskilda ämnen för sig. 

Figur 2: De ämnen de deltagande lärarna undervisar i. 

När det gäller åldern på de lärare som deltagit i undersökningen är en född på 1930-talet, 17 på 
1940-talet, 11 på 1950-talet, 10 på 60-talet och 9 på 70-talet. Medelåldern är 45 år. Lärarnas 
yrkeserfarenhet varierar den mellan 2 månader och 36 år. Medelvärdet ligger på 16 år. Man kan 
alltså konstatera att det är övervägande lärare med stor erfarenhet av läraryrket som har deltagit i 
undersökningen. 
 
Alla lärare utom två ansåg att de undervisade om miljöfrågor. En lärare i SO ansåg inte att det 
fanns tid till det, vilket ju är mycket anmärkningsvärt. En annan lärare, i biologi, skrev att de inte 
hann med miljöfrågorna som ett eget arbetsområde, men att de delvis tar upp miljöfrågorna i 
kombination med andra arbetsområden. Totalt är det alltså 46 lärare som svarat och som angett 
att de undervisar om miljöfrågor. 

Ämne(n) Antal 
lärare 

Hem- och konsumentkunskap 7 

Geografi 1 

Geografi & Samhällskunskap 19 

Biologi 3 

Fysik 4 

Kemi 2 

Biologi & Kemi 7 

Biologi& Kemi & Fysik 5 

 



6.1 LÄRARNAS KÄNNEDOM OM STYRDOKUMENTEN 
Tabellen i figur 3 visar hur många av lärarna som har kryssat i respektive alternativ. Frågan var: 
Hur väl känner du till vad som står om miljöundervisning i dokumenten nedan? Sätt ett kryss för varje dokument 
i den rutan som passar bäst in på hur väl du känner till dess skrivningar om miljöundervisning.  Inom parentes 
finns andelen i procent. Att det inte alltid blir 100 % beror på att fanns några som inte svarat på 
vissa frågor.  
 

Figur 3: Hur väl lärarna i undersökningen känner till de nationella och 

internationella styrdokumentens skrivningar om miljö och miljöundervisning. 

 Mycket väl Delvis Inte alls 

Skollagen 7   (15%) 27 (56%) 12 (25%) 

Lpo 94 19 (40%) 20 (42%) 7   (15%) 

Kursplanerna   34 (71%) 10 (21%) 3   (6%) 

Kommunens  skolplan 17 (35%) 22 (46%) 7   (15%) 

Agenda 21 7   (15%) 31 (65%) 7   (15%) 

Tbilisidokumentet 2   (4%) 15 (31%) 28 (58%) 
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Det visade sig alltså att det dokument det fanns mest kunskaper om när det gäller skrivningarna 
om miljö är kursplanerna. Drygt 70 % av de tillfrågade lärarna känner till kursplanernas 
formuleringar mycket väl. Nästan alla, över 90 % av lärarna, kände i alla fall delvis till dem. 
Läroplanen, Lpo 94, och kommunens skolplan är också relativt välkända då ungefär 40 respektive 30 
% av lärarna känner till deras formuleringar mycket väl. Andelen som i alla fall delvis känner till 
dessa dokument blir liksom som för kursplanerna mycket hög, över 80 % för både Lpo 94 och 
skolplanen. 
 
När det gäller skollagen så känner en hög andel, över 70 %, åtminstone delvis till 
miljöformuleringarna. För Agenda 21 är den siffran ännu högre, över 80 %. Tittar vi däremot på 
Tbilisidokumentet så ser vi att detta inte är något som de deltagande lärarna har goda kunskaper om. 



Mindre än 40 % av lärarna kände åtminstone delvis till dokumentet. Förklaringen till detta ligger 
säkerligen i att dokumentet är förhållandevis gammalt och inget som man som lärare kanske 
kommer i kontakt med. Tbilisidokumentet ingår i stället som grund för de nationella 
styrdokumenten som lärarna hade betydligt större kunskaper om. 

6.2 MILJÖUNDERVISNINGENS INNEHÅLL KOPPLAT TILL 
AGENDA21 

Utifrån Agenda 21 tog jag fram åtta miljöområden: energi, biologisk mångfald, konsumtion och avfall, 
maten, vatten, miljöetik, miljöpolitik och globala miljöproblem. (Se kapitel 3.2.3 Uppdelning av 
miljöområdet) för att se varje ämnesområdes innehåll.) Ett av syftena med enkätundersökningen 
var att se i hur stor utsträckning lärarna tog upp dessa områden i sin miljöundervisning. Frågan 
som ställdes i enkäten var Nedan har jag listat några områden som har med miljö att göra. Ange i hur stor 
utsträckning du tar upp respektive område i din undervisning. I figur 4 i detta kapitel finns resultatet på 
denna fråga. 
 
I den sista kolumnen i tabellen, summering, har jag räknat fram ett mått på i hur stor utsträckning 
området tas upp. Lärare som tar upp området ”i stor utsträckning”, samt hälften av de som tar 
upp det ”till viss del” är medräknade här. På detta sätt får jag ett mått på hur vanligt det är att 
lärarna i respektive ämne tar upp respektive område.  
 

Figur 4: Vilka ämnesområden lärarna tar upp i sin miljöundervisning. Uppdelad i 

tre tabeller för de olika lärarkategorierna. 

 
HK 
Totalt 7 lärare 

I stor 
utsträckning Till viss del Tar inte upp Summering: 

Energi 0 2 (28%) 4 (57%) 14% 
Biologisk mångfald 0 3 (43%) 3 (43%) 22% 
Konsumtion och avfall 5 (71%) 2 (28%) 0 85% 
Maten 3 (43%) 3 (43%) 1 (14%) 64% 
Vatten 3 (43%) 3 (43%) 0 64% 
Miljöetik 1 (14%) 4 (57%) 0 42% 
Miljöpolitik 1 (14%) 3 (43%) 2 (28%) 36% 
Globala miljöproblem 0 4 (57%) 3 (43%) 28% 

 
 
 
 

SO 
Totalt 20 lärare 

I stor 
utsträckning Till viss del Tar inte upp Summering: 

Energi 5 (25%) 12 (60%) 2 (10%) 55% 
Biologisk mångfald 6 (30%) 12 (60%) 1 (5%) 60% 



Konsumtion och avfall 3 (15%) 12 (60%) 4 (20%) 45% 
Maten 4 (20%) 14 (70%) 1 (5%) 55% 
Vatten 7 (35%) 10 (50%) 2 (10%) 60% 
Miljöetik 5 (25%) 12 (60%) 2 (10%) 55% 
Miljöpolitik 2 (10%) 15 (75%) 2 (10%) 48% 
Globala miljöproblem 7 (35%) 12 (60%) 0 65% 

 
 

NO 
Totalt 21 lärare 

I stor 
utsträckning Till viss del Tar inte upp Summering: 

Energi 12 (57%) 7   (33%) 1 (5%) 74% 
Biologisk mångfald 6   (29%) 11 (52%) 3 (14%) 55% 
Konsumtion och avfall 9   (43%) 10 (48%) 1 (5%) 67% 
Maten 2   (10%) 14 (67%) 4 (19%) 44% 
Vatten 10 (48%) 8   (38%) 2 (10%) 67% 
Miljöetik 2   (10%) 11 (52%) 7 (33%) 36% 
Miljöpolitik 2   (10%) 11 (52%) 7 (33%) 36% 
Globala miljöproblem 14 (67%) 5   (24%) 1 (5%) 79% 
 
För att kunna jämföra vilka områden som tas upp i NO, SO och HK inbördes och med varandra 
på ett överskådligt sätt har jag i figur 5 ritat ett diagram över i hur stor utsträckning lärarna inom 
de olika ämnena tar upp de olika miljöområdena. Diagrammet är ritat med hjälp av den tredje 
kolumnen i tabellen i figur 4, summeringen. 



Figur 5: Diagram över i hur stor utsträckning miljöområdena tas upp i ämnena 

NO, SO och Hem- och konsumentkunskap. 
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I diagrammet i figur 5 ser vi att alla miljöområdena behandlas i stor utsträckning i något av 
ämnena HK, SO eller NO. Energi, biologisk mångfald och globala miljöproblem är områden som tas 
upp till största delen inom SO och NO. Konsumtion och avfall dominerar miljöundervisningen i 
HK, vilket är naturligt med tanke på ämnets karaktär och skrivningarna i kursplanen. När det 
gäller maten så finns den självklart med i HK, men även i SO-ämnet, det samma gäller miljöetik. 
Vatten är ett område som alla tre ämnena berör i ganska stor utsträckning medan miljöpolitik 
knappast tas med alls i något av ämnena.  

6.3 ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER LÄRARNA TAR 
HJÄLP AV I SIN MILJÖUNDERVISNING 

Lärarna i undersökningen fick uppgiften att ange för var och en av en lista med myndigheter och 
organisationer om hon hade varit i kontakt med dem när det gäller sin miljöundervisning. I figur 
7 finns dels en tabell där det anges exakt hur lärarna svarade och ett diagram där det överskådligt 
syns hur stor del av lärarna som varit i kontakt med respektive myndighet eller organisation. 
 



Figur 6: I hur stor utsträckning lärarna i enkätundersökningen varit i kontakt 

med de myndigheter och organisationer som arbetar med miljöfrågor mot den 
svenska skolan. 

 JA NEJ 

Konsumentverket 18 (40%) 27 (60%) 

Naturvårdsverket 28 (62%) 17 (38%) 

SIDA  16 (35%) 30 (65%) 

Skolverket 18 (40%)  27 (60%) 

Folkkampanjen mot kärnkraft –kärnvapen  4   (9%) 41 (91%) 

Friluftsfrämjandet 11 (24%) 34 (76%) 

Fältbiologerna  12 (27%) 30 (67%) 

Förbundet skog och ungdom 2   (4%) 43 (96%) 

Globträdet 0 45 (100%) 

Greenpeace 24 (54%) 20 (45%) 

Miljöförbundet Jordens vänner 5 (11%) 40 (89%) 

MOVIUM 1   (2%) 42 (98%) 

Naturskyddsföreningen 34 (76%) 11 (24%) 

Skogen i skolan 26 (58%) 19 (42%) 

Stiftelsen Det naturliga steget 20 (44%) 25 (56%) 

Stiftelsen Håll Sverige Rent 18 (40%) 27 (60%) 

Världsnaturfonden 32 (71%) 13 (29%) 

 

 
 

De myndigheter/organisationer som användes av mer än hälften av lärarna i min undersökning är 
Naturvårdsverket, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Skogen i skolan och Världsnaturfonden. Inga eller 
nästan inga hade varit i kontakt med Globträdet, Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen, Skog och 
ungdom, Jordens vänner och MOVIUM. 
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Det finns en risk med denna fråga och det är att lärarna i stället för att svarat på frågan har angett 
om de känner till myndigheten eller organisationen i fråga. Om så är fallet används 
organisationerna och myndigheterna inte lika mycket som resultatet visar, utan i ännu mindre 
utsträckning. 



7 DISKUSSION 
Miljömedvetenhet kan definieras som en vilja och förmåga att leva och handla för miljöns bästa. 
En miljömedveten person har kännedom om miljöfrågor och ser sig själv som en del av naturen 
och hyser därmed respekt gentemot den. Det är just denna medvetenhet som jag, och många 
med mig, vill att fler människor ska förvärva. Ett steg för att öka miljömedvetenheten hos 
gemene man är att alla elever får en god miljöundervisning under tiden de går i skolan. Men vad 
ingår då i detta begrepp, miljöundervisning. Många ser det nog som ett strikt naturvetenskapligt 
ämne, men denna uppsats vill bland annat ändra på den föreställningen. Vid Tbilisikonferensen 
1977 definierades miljöundervisning framförallt som ett tvärvetenskapligt område. 
Miljöundervisningen ska därför vara ämnesövergripande och just tvärvetenskaplig men 
miljöundervisningen ska också vara holistisk, processinriktad, samhällstillvänd, lokalt förankrad, 
internationell, solidarisk, rättvis, värderande, attitydpåverkande, etisk och estetisk.  
 
Denna uppsats har sammanfattat skolans internationella och nationella styrdokument när det 
gäller miljöundervisning. Tbilisidokumentet, Riodeklarationen, Agenda 21, skollagen, de svenska 
läro- och kursplanerna och Linköpings skolplan innehåller alla formuleringar om hur viktigt det 
är att alla barn får en god miljöundervisning och hur denna undervisning ska vara uppbyggd för 
att nå så många som möjligt. Jag har visat att det finns ett mycket bra teoretiskt underlag för 
skolans arbete med miljö. I kapitel 1.2 Bakgrund och syfte skrev jag att man inom skolans 
miljöundervisning kan urskilja tre nivåer. Policydokumentens formuleringar var den första nivån. 
Denna nivå anslår alltså kraftigt vikten med miljöundervisning. Frågan är bara om dessa 
formuleringar får ett genomslag i lärarnas arbete. 
 
Lärarnas kunskaper om policydokumentens skrivningar om miljö anser jag utifrån min 
enkätstudie är ganska goda. Självklart kan de bli bättre. Läroplanen, kursplanen och skolplanen är 
de dokument som lärarna har mest kunskap om, vilket kanske är naturligt med tanke på att det är 
dessa dokument man som lärare har mest kontakt med i det vardagliga arbetet. Agenda 21 och 
Tbilisidokumentet är dokument som ligger till grund för läroplanen och om man vill få större 
kännedom om dessa finns det en utmärkt sammanfattning i SKOLVERKET (1999) Överenskommet! 
Fem internationella överenskommelser som ligger till grund för de nya läroplanerna. Detta häfte tycker jag att 
alla lärare och lärarstuderande borde läsa för att få en överblick över vad som ligger till grund för 
vad som står i läroplanen, inte bara när det gäller miljö. 
 
Det visade sig att de flesta miljöområden som jag tog fram ur Agenda 21 tas upp av lärarna i 
undersökningen. Jag tycker dock att det är mycket anmärkningsvärt att inte alla NO-lärare, och då 
speciellt biologilärarna, anger att de tar upp biologisk mångfald i mycket stor utsträckning. Detta är 
ett av de absolut viktigaste områdena för just biologiämnet att ta upp. Jämför med vad som står 
om biologisk mångfald i kursplanen för biologi. (Kapitel 4.4 Kursplanerna) Energi däremot är ett 
område som jag tycker behandlas i samma utsträckning som kursplanen anger. De allra flesta av 
de fysiklärare i enkätundersökningen har angivit att de tar upp energi ”i stor utsträckning”. Energi 
är tydligen ett ämne som verkligen tas upp i ämnet fysik. Detta följer kursplanens intentioner. 



Miljöpolitik tas däremot knappast alls med i något av ämnena. Detta tycker jag är anmärkningsvärt, 
speciellt när det gäller SO-ämnet. 
 
En annan av intentionerna med denna uppsats var att undersöka det stöd som 
miljöundervisningen får från statliga myndigheter och icke-statliga organisationer - den andra 
nivån inom skolans miljöundervisning. Undersökningen om vilka organisationer och myndigheter 
som är verksamma i skolan när det gäller miljöundervisning gav en lång lista med namn på 
organisationer och myndigheter. Det finns mycket kunskap och erfarenheter att hämta hos dessa 
och många delar gratis ut material till skolor. Enkätundersökningen visade att det var 
Naturvårdsverket, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Skogen i skolan och Världsnaturfonden som har 
lyckats bäst med intentionen att finnas som stöd för lärare och elever. Över hälften av lärarna i 
undersökningen hade varit i kontakt med dessa när det gällde deras miljöundervisning. Jag tror 
generellt att lärare kan bli bättre att hämta inspiration och kunskap från andra håll än enbart från 
läromedel och den egna skolan. Speciellt miljöområdet har mycket att vinna på att myndigheter 
och organisationer med expertkunskaper får komma till skolan och delge eleverna den.  
 
Det har i media förts en diskussion om att skapa ett eget miljöämne. Undervisning i miljöfrågor 
är inte ett eget ämne vare sig i grundskolan eller i gymnasieskolan. Det tycker jag inte heller att 
det bör bli. Ett motiv för att skapa ett miljöämne skulle i och för sig vara att miljöfrågorna inte 
kan föras till ett avgränsat ämnesområde utan berör många kunskapsområden. Men detta är också 
mitt motiv till att jag anser att miljö inte ska vara ett eget ämne. Jag tycker att det är viktigt att vi i 
stället arbetar med att få med ett miljöperspektiv i alla skolämnen. Om vi inför ett eget 
miljöskolämne tror jag det finns en risk för att eleverna ser miljö och miljöfrågor som en isolerad 
sak, ett isolerat ämne. Om man däremot tar med miljöperspektivet i alla ämnen så blir miljöfrågor 
inget speciellt utan något självklart. Och det är precis det som är viktigt. Om miljöfrågorna finns 
med i alla ämnen och som en integrerad del i utbildningssystemet får eleverna insikt i att ett 
miljöperspektiv är något som ska finns med överallt i samhället. 
 
Jag tycker det var mycket intressant att läsa vad lärarna skrivit på de mer fria frågorna på enkäten. 
När de fick chans att ange om det var något, utöver det som jag angivit, som de tar med i sin 
miljöundervisning fick jag så fascinerande svar som astrobiologi – exploateringen av rymden, 
människans miljöpåverkan under förhistorien och framåt samt solidarisk miljöpolitik. (Se bilaga 
5) Jag tror detta är oerhört bra att få med ett miljöperspektiv på allt vi gör i skolan. Dessa svar 
tyder på att i alla fall några av lärarna har hittat sin väg till en god miljöundervisning. Förmodligen 
har de kopplat miljö till egna personliga intressen. 

7.1 METODDISKUSSION 
Jag valde att göra min undersökning med hjälp av en enkät. Detta är en kvantitativ metod som jag 
anser passade bättre till den undersökningen jag ville göra än en kvalitativ metod som till exempel 
intervjuer. Enkäten gjorde att jag kunde nå många personer och av dem få skriftliga, 
lättbearbetade svar. Dessutom vet jag att alla i undersökningen får samma frågor, vilket gör det 
lätt att jämföra svaren. Risken med en intervju var att lärarna skulle påverkas av mina egna åsikter 



och svara på det sätt som jag förväntade. Självklart finns den risken även med enkäten, men jag 
tror att den är mindre. 
 
Det finns två slags bortfall på enkätundersökningar (EJVEGÅRD 1993). Det ena är att formuläret 
aldrig sänds tillbaka och det andra att vissa av frågorna är obesvarade. Vid min undersökning 
skickades 53 % (48 av 90) av enkäterna tillbaka till mig. Denna svarsfrekvens är ganska låg, även 
om det är ett godkänt resultat för en postenkät (EJLERTSSON 1996). När det gäller den andra 
typen av bortfall var den låg, bara några enstaka frågor hade lämnats obesvarade.  
 
Risken när bortfallet är stort, som vid denna enkätundersökning är att det har skett en 
självselektion d.v.s. de som besvarar enkäten skiljer sig i fråga om någon viktig egenskap från dem 
som inte besvarat enkäten. (EJVEGÅRD 1993) Vid denna enkätundersökning är risken kanske 
störst att det bara är de miljöengagerade lärarna som har svarat. Om så är fallet är resultatet av 
min undersökning inte representativt för lärarna i år 7-9. Viktigt att påpeka är också att enkäten 
besvarades av lärare på skolor i Linköping och att resultatet kanske därför inte är representativt 
för hela Sverige. 



7.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Den här uppsatsen har inte berört hur miljöundervisningen genomförs, vad lärare och elever 
verkligen arbetar med i klassrummet. Detta, den sista nivån av miljöundervisningen, är ju 
egentligen det viktigaste och kanske mest intressanta och skulle kunna bli ämnet för fortsatta 
studier inom detta område. 
 
Det skulle även vara intressant att undersöka miljöinnehållet hos olika lärarutbildningar i Sverige. 
Under mina år på lärarutbildningen i Linköping har jag inte sett till en enda miljökurs. Visst har 
jag i det ordinarie kursutbudet läst om ekologi, energi och kretslopp, men det har aldrig varit 
samlat under temat miljö. Vi har aldrig pratat om miljö och miljöundervisning. Aldrig diskuterat 
vilka lärare (d.v.s. alla lärare) som har ansvaret för miljöundervisningen. Detta tycker jag är en 
stor brist i utbildningen. Hur ska vi som lärare bli goda miljöutbildare om vi knappt inte berör 
miljöfrågor under vår egen utbildning? Ett förslag till en framtida undersökning är att studera om 
det bara är lärarutbildningen vid Linköpings universitet som inte har något uttalat miljöinnehåll. 
Hur förhåller det sig vid andra universitet och högskolor? Dessutom vore det intressant att ta 
reda på hur (och om) lärarutbildningen inom andra ämnesområden än matematik och 
naturorienterande ämnen tar upp miljöfrågorna. 
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BILAGA 1 ENKÄTENS FÖLJEBREV 
 

  Ulrika Magnusson 
  Lärarstuderande 
 
 

UNDERSÖKNING OM MILJÖUNDERVISNING 

 
Miljö är ett av de övergripande perspektiven i läroplanen för grundskolan. Miljöfrågorna 
ska ingå i de flesta ämnen i skolan men biologi, fysik, geografi, hem- och 
konsumentkunskap, kemi och samhällskunskap har fått ett lite större miljöansvar. Du är, 
enligt uppgift från din skola, lärare i något eller några av dessa ämnen och det är därför du 
har fått detta frågeformulär. 
 
Jag som har sänt det till dig heter Ulrika Magnusson och läser mitt sista år på 
lärarutbildningen 4-9 vid Linköpings universitet. Jag har som mitt examensarbete valt att 
undersöka om styrdokumentens skrivningar om miljöundervisningar får genomslag i den 
svenska skolan och vad som tas upp inom miljöundervisningen i år 7-9.  
 
Totalt ingår ungefär 100 lärare på 10 olika skolor i Linköping i undersökningen, och du är 
en av dem. Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för 
undersökningens kvalitet att alla som får frågeformuläret besvarar det. Därför är det 
viktigt att just du försöker svara så fullständigt som möjligt på frågorna. Skicka sedan 
tillbaka formuläret i bifogat portofritt svarskuvert så fort som möjligt och helst inom en 
vecka. 
 
Undersökningen är helt anonym. Du behöver inte ange ditt namn och det enda jag vet 
om dig är att du arbetar på någon av de skolor jag skickat enkäten till. Resultatet av 
undersökningen kommer att presenteras i min uppsats utan att jag anger vilka skolor som 
ingått i undersökningen. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig via e-
post ulrma100@student.liu.se eller telefon 013-27 32 98. 
 
Tack på förhand för Din medverkan. 
Linköping i november 2001 
(Min underskrift) 
Ulrika Magnusson 



BILAGA 2 ENKÄTEN 
Här kan du se enkäten i sin helhet, dock kondenserad från tre till två sidor. 

ENKÄT OM MILJÖUNDERVISNING FÖR LÄRARE I ÅR 7-9 

1) I vilka ämnen undervisar du?   ?  Biologi 
   ?  Fysik 

?  Geografi 
?  Hem- och konsumentkunskap 
?  Kemi 
?  Samhällskunskap 

2) Är du en    ?  man 
    eller    ?  kvinna 
3) Har du en lärarutbildning?  ?  Ja 
   ?  Nej 
4) Vilket år är du född?   19_____ 
5) I hur många år har du arbetat som lärare? ____år 
6) Hur väl känner du till vad som står om miljöundervisning i dokumenten nedan? Sätt ett kryss för varje dokument i den rutan 
som passar bäst in på hur väl du känner till dess skrivningar om miljöundervisning. 
 

 Mycket 
väl 

Delvis 
Inte 
alls 

Skollagen    
Lpo 94    
Kursplanen för de ämnen du undervisar i    
Kommunens skolplan    
Agenda 21    
FN: s deklaration och rekommendationer om 
undervisning i miljöfrågor (Tbilisidokumentet) 

   

7) Undervisar du om miljöfrågor?     ?  Ja   (gå till fråga 9 på nästa sida) 

           ?  Nej 

8) Om nej , varför inte?____________________________________________________________________________ 

Tack så mycket för din medverkan, du har varit till stor hjälp. /Ulrika 

9) Om du undervisar i fler än ett ämne: finns miljöfrågorna med i alla dina ämnen?  

?  Ja  
?  Nej, bara i __________________________________________________ 

10) Nedan har jag listat några områden som har med miljö att göra. Ange i hur stor utsträckning du tar upp 
respektive område i din undervisning. 

Energi:     ?  I stor utsträckning 
(ex. förnyelsebar energi, fossila bränslen   ?  Till viss del   
kärnkraft, vindkraft, vattenkraft osv.)   ?  Tar inte upp   
Biologisk mångfald:    ?  I stor utsträckning 
(ex. ekosystem, regnskog, skogsskövling, ökenspridning,  ?  Till viss del   
genetiska resurser, utrotningshotning och utdöende) ?  Tar inte upp  
Konsumtion och avfall:   ?  I stor utsträckning 
(ex. sopsortering, kompostering, återvinning,  ?  Till viss del 
miljöanpassad konsumtion, miljömärkning.  ?  Tar inte upp 
och miljöfarligt avfall) 
Maten:     ?  I stor utsträckning 
(ex. befolkningstillväxt, livsmedelsförsörjning  ?  Till viss del 
ekologiskt jordbruk och bekämpningsmedel)  ?  Tar inte upp 



Vatten:     ?  I stor utsträckning 
(ex. bristen på dricksvatten, avloppsrening;   ?  Till viss del   
vattenföroreningar)    ?  Tar inte upp  
Miljöetik    ?  I stor utsträckning 
(ex. rätt och fel, skillnad I-land och U-land,   ?  Till viss del   
orättvisor)     ?  Tar inte upp 
Miljöpolitik   ?  I stor utsträckning 
(ex. miljölagstiftning, internationellt samarbete ?  Till viss del   
myndigheter och miljöorganisationernas roller)  ?  Tar inte upp 
Globala miljöproblem  
(försurning, växthuseffekt   ?  I stor utsträckning 
övergödning och ozonlagrets uttunning)   ?  Till viss del   
    ?  Tar inte upp 

Här finns det plats att ange om det är något annat område som du tar upp i din 
miljöundervisning:______________________________________________________________________ 
10) Nedan har jag listat de myndigheter och miljöorganisationer som enligt min undersökning verkar som aktörer 
inom den svenska skolan när det gäller miljöundervisning.  Ange för varje myndighet/organisation om du har varit i 
kontakt med dem när det gäller miljöundervisning. Det kan exempelvis handla om att du deltagit i fortbildning eller 
använt deras material i din undervisning. 

MYNDIGHETER JA NEJ 
Konsumentverket   
Naturvårdsverket   
SIDA    
Skolverket   
MILJÖORGANISATIONER JA NEJ 
Folkkampanjen mot kärnkraft –kärnvapen    
Friluftsfrämjandet   
Fältbiologerna    
Förbundet Skog och ungdom   
Globträdet   
Greenpeace   
Miljöförbundet Jordens vänner   
MOVIUM – sekretariatet för den yttre miljön   
Naturskyddsföreningen   
Skogen i skolan   
Stiftelsen Det naturliga steget   
Stiftelsen Håll Sverige Rent   
Världsnaturfonden (WWF)   

11) Är det någon annan myndighet, organisation eller liknande som du tar varit i kontakt med gällande 
miljöundervisning så skriv ned namnet på den 
här:__________________________________________________________________________________ 

Är det något annat du vill berätta om din miljöundervisning så finns det plats här. 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tack så mycket för din medverkan, du har varit till stor hjälp.  

Sänd tillbaka frågeformuläret i bifogat kuvert. /Ulrika 



BILAGA 3 AGENDA 21S INNEHÅLL 
Kapitel 1 Förord 

Avsnitt I Sociala och ekonomiska dimensioner.  
Kapitel 2 Internationellt samarbete för att påskynda en hållbar utveckling i utvecklingsländer och  

  därmed förknippad nationella politik. 
Kapitel 3 Fattigdomsbekämpning. 
Kapitel 4 Förändring av konsumtionsmönster. 
Kapitel 5 Demografisk dynamik och hållbar utveckling. 
Kapitel 6 Skydda och främja människors hälsa. 
Kapitel 7 Att främja en hållbar utveckling av boende och bebyggelse.  
Kapitel 8 Att integrera miljö och utveckling i beslutsfattandet. 

Avsnitt II Att bevara och förvalta resurser för utveckling  
Kapitel 9 Skydd av atmosfären. 
Kapitel 10 En integrerad syn på planering och hushållning av markresurser. 
Kapitel 11 Åtgärder mot avskogning. 
Kapitel 12 Hantering av känsliga ekosystem: Bekämpning av ökenspridning och torka 
Kapitel 13 Hantering av känsliga ekosystem: Hållbar utveckling av bergsområden. 
Kapitel 14 Att främja ett hållbart jordbruk och en hållbar landsbygdsutveckling. 
Kapitel 15 Bevarande av den biologiska mångfalden. 
Kapitel 16 Miljöanpassad hantering av bioteknik. 
Kapitel 17 Skydd av o ceaner, alla slags hav, inklusive slutna och halvslutna hav och kustområden,  

  samt skydd, rationellanvändning och utveckling av deras levande tillgångar. 
Kapitel 18 Skydd av kvalitet och tillgång på färskvattenresurser: Integrerade strategier för utveckling,  

  styrning och användning av vattenresurserna. 
Kapitel 19 Miljöanpassad hantering av giftiga kemikalier och åtgärder mot den olagliga internationella  

  handeln med giftiga och farliga produkter. 
Kapitel 20 Miljöanpassad hantering av miljöfarligt avfall och åtgärder mot den olagliga internationella  

  handeln med miljöfarligt avfall. 
Kapitel 21 Miljöanpassad hantering av fast avfall och avloppsvatten. 
Kapitel 22 Säker och miljöanpassad hantering av radioaktivt avfall. 

Avsnitt III Att stärka viktiga samhällsgruppers roll.  
Kapitel 23 Förord till avsnitt III. 
Kapitel 24 Globala åtgärder för kvinnor med sikte på en hållbar och rättvis utveckling. 
Kapitel 25 Barn och ungdomars roll för hållbar utveckling. 
Kapitel 26 Att erkänna och stärka ursprungsbefolkningars och deras samhällens roll. 
Kapitel 27 Att stärka de icke-statliga organisationernas roll: Samarbetspartners för en h ållbar  

  utveckling. 
Kapitel 28 Lokal myndigheters initiativ till stöd för Agenda 21. 
Kapitel 29 Att stärka arbetstagarnas och deras fackföreningars roll. 
Kapitel 30 Att stärka näringslivets roll. 
Kapitel 31 Teknik- och vetenskapssamhället. 
Kapitel 32 Att stärka jordbrukarnas roll. 

Avsnitt IV Medel för genomförande. 
Kapitel 33 Finansiella resurser och mekanismer 



Kapitel 34 Överföring av miljöanpassad teknologi, samarbete och kapacitetsuppbyggnad 
Kapitel 35 Forskning för en hållbar utveckling. 
Kapitel 36 Att främja utbildning och höja det allmänna medvetandet. 
Kapitel 37 Nationella mekanismer och internationellt samarbete för kapacitetsutbyggnad. 
Kapitel 38 En internationell institutionell ordning. 
Kapitel 39 Internationella rättsliga instrument och mekanismer. 
Kapitel 40 Information för beslutsfattande. 



BILAGA 4 ADRESSER TILL SKOLANS MILJÖAKTÖRER 
Adresser till miljöorganisationer och myndigheter som stödjer miljöundervisningen. Aktuella i 
december 2001. 

FOLKKAMPANJEN MOT KÄRNKRAFT – 
KÄRNVAPEN 

Adress  Barnängsgatan 23 
  116 41 STOCKHOLM 
Telefon  08-84 14 90.  
E-post:   info@folkkampanjen.se  
Internet       http://www.folkkampanjen.se/ 

FRILUFTSFRÄMJANDET 

Adress   Instrumentvägen 14 
  126 53 HÄGERSTEN 
Telefon  08-447 44 40 
E-post   info@frilufts.se  
Internet   www.frilufts.se 

FÄLTBIOLOGERNA 

Adress   Västmannagatan 31, Box 6047 
  102 31 STOCKHOLM 
Telefon  08-31 56 34 
E-post  info@faltbiologerna.se 
Internet   http://www.faltbiologerna.se/ 

GLOBTRÄDET 

Adress Bergsgatan 2  
 112 23 Stockholm 
Telefon 08-652 35 26 
E-post kajsa@globetree.org 
Internet  www.globetree.org 

GREENPEACE 

Adress  Hökens gata 2, Box 151 64 
  104 65 STOCKHOLM 
Telefon  08-702 70 70 
E-post  info@se.greenpeace.org 
Internet   http://www.greenpeace.se/  

JORDBRUKSVERKET 

Adress Vallgatan 8 
551 82 JÖNKÖPING 

Telefon 036-15 50 00  
E-post jordbruksverket@sjv.se 
Internet        http://www.jordbruksverket.se 
 

KONSUMENTVERKET 

Adress  Rosenlundsgatan 9 
 118 87 STOCKHOLM 
Telefon  08 429 05 00 
E-post 
        konsumentverket@konsumentverket.se 
Internet  http://www.konsumentverket.se/ 

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNER 

Adress   Jungmansgatan 37, Box 7048 
40231 GÖTEBORG 

Telefon  031-12 18 08 
E-post  info@mjv.se 
Internet   http://www.mjv.se/  

MOVIUM – SEKRETARIATET FÖR DEN 

YTTRE MILJÖN 

Adress  SLU, Box 54 
  230 53 ALNARP 
Telefon   040-41 50 00 
E-post  info@movium.slu.se  
Internet   http://www.movium.slu.se/  

NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

Adress   Box 4625 
116 91 STOCKHOLM 

Telefon  08-702 65 00 
E-post  info@snf.se 
Internet   http://www.snf.se 

NATURVÅRDSVERKET 

Adress  Blekholmsterrassen 36  
  106 48 STOCKHOLM 
Telefon  08-698 10 00 
E-post  natur@environ.se 
Internet   http://www.environ.se/  

SIDA 

Adress  Sveavägen 20  
 105 25 STOCKHOLM 
Telefon 08-698 50 00 
E-post info@sida.se  
Internet  http://www.sida.se/  



SKOGEN I SKOLAN 

Adress  Ordf: Birgitta Wilhelmsson 
  Umeå Universitet, UnivEx 
  901 87 UMEÅ 
Telefon  090-786 97 35 
E-post  skogeniskolan@univex.umu.se  
Internet   http://www.skogeniskolan.se/  

SKOLVERKET 

Adress  Kungsgatan 53 
  106 20 STOCKHOLM 
Telefon  08-723 32 00 
E-post  skolverket@skolverket.se 
Internet   http://www.skolverket.se/  

STIFTELSEN DET NATURLIGA STEGET 

Adress   Wallingatan 22 
  111 24 STOCKHOLM 
Telefon  08-789 29 00 
E-post  info@detnaturligasteget.se 
Internet 
http://www.thenaturalstep.org/DnsSwe/Start 

STIFTELSEN HÅLL SVERIGE RENT 

Adress   Kapellgränd 7, Box 4155 
  102 64 STOCKHOLM 
Telefon  08-714 87 70 
E-post  info@hsr.se  
Internet   http://www.hsr.se  

VÄRLDSNATURFONDEN (WWF) 

Adress   Ulriksdals Slott 
  170 81 SOLNA 
Telefon  08-624 74 00 
E-post  info@wwf.se 
Internet   http://www.wwf.s
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BILAGA 5 LÄRARNAS KOMMENTARER PÅ 
ENKÄTEN 
Här följer de kommentar som gavs på de två ”fria” frågorna på enkäten. Inom parentes 
anges i vilket ämne läraren undervisar i. 
 
Här finns det plats att ange om det är något annat område som du tar upp i din miljöundervisning:  

”Grunden för mycket miljöforskning är de biogeokemiska kretsloppen. Därför fokuserar jag på dem och får på så sätt med det andra”. 
(Fysik)  

”Kretsloppen, att allt hänger ihop.” (Biologi/Kemi) 

”Solidarisk miljöpolitik” (Samhällskunskap/Geografi) 

”Elevernas egna reflektioner. Vad gör jag för miljön? Vad skulle jag kunna göra bättre?” (Samhällskunskap/Geografi) 

”Vi arbetar med ett internationellt och lokalt grupparbete i år 8-9.” (Samhällskunskap/Geografi) 

”Den ekonomiska frågan kopplad till miljö, d.v.s. högkonjunktur leder till hög konsumtion vilket leder till stor miljöförstöring och hög 
BNP”. (Samhällskunskap/Geografi) 

”Jag tar upp människans påverkan på miljön redan under förhistorien och framåt.” (Samhällskunskap/Geografi) 

”Astrobiologi: exploateringen av rymden” (Fysik/Kemi/Biologi) 

”Naturen runt omkring oss.” (Biologi) och (Samhällskunskap/Geografi) 
 
Är det någon annan myndighet, organisation eller liknande som du tar varit i kontakt med gällande miljöundervisning så skriv ned 
namnet på den här: 

Miljökontoret i Linköping (Biologi/Kemi) 

Naturcentrum14 i Linköping (Biologi/Kemi) 

Jordbruksverket (Samhällskunskap/Geografi) 

Lokala företag i kommunen (Biologi/Kemi) 

Tekniska verken i Linköping 15 (Fysik) (Hem- och konsumentkunskap) 

Oskarshamns kärnkraftverk (Fysik) 

Reningsverket (Biologi/Kemi/Fysik) 

Länsstyrelsen Östergötland (Biologi/Kemi) 

Naturrum (Biologi/Kemi) 

Kommunen (Samhällskunskap/Geografi) (Hem- och konsumentkunskap)  

Agenda 21 (Samhällskunskap/Geografi) (Hem- och konsumentkunskap) 

Ica (2 Hem- och konsumentkunskap) 

KF (2 Hem- och konsumentkunskap) 

Svenska förpackningsinsamlingen AB (Hem- och konsumentkunskap) 
 
Är det något annat du vill berätta om din miljöundervisning så finns det plats här. 

”Det är viktigt att inte miljöfrågorna behandlas separat. De ingår i alla ämnen. Observera också att ordet miljö betyder olika saker i olika 
ämnen. För en biolog är ordet miljö ett begrepp inom beteendevetenskap talar man om psykosocial miljö etc. Detta är ett didaktiskt 
dilemma. Dessu tom undviker jag ordet miljö så ofta jag kan för det förknippas ofta med återvinning och annat tjafs, bättre att fokusera 
på relevanta forskningsfrågor. Jag talar hellre om ekologi osv.” (Fysik) 

”Vi har jobbat med ett ITIS-projekt som handlar om miljö i världen där det har lagts tyngdpunkt på lokal kontra global miljö samt 
kontakter med andra människor från andra platser från jordklotet. (Kemi/Fysik/Biologi)  

Vi arbetar mycket med tidningar och media i alla ämnen. Därför kan miljöfrågor tas upp när som helst om t.ex. någon elev hittar en 
sådan artikel i en tidning.” (Geografi/Samhällskunskap) 

”Jag kopplar ihop energi och miljö. Det börjar ämnesvis i år 7 och avslutas med ett stort tema i år 9. SO, NO och teknik samarbetar. 
Eleverna ska bygga upp ett samhälle som ska klara sig i 1000 år. Utan tillförsel utifrån”. (Fysik) 

”Vi tar upp miljöfrågor i vår biologiundervisning då det ’naturligt’ passar in i olika arbetsområden. Miljöundervisningen har inte något 
eget arbetsområde. Om ämnet kunde tilldelas mer tid så skulle vi efter viss ’fortbildning’ vilja starta upp miljöundervisning som eget 
arbetsområde”. (Biologilärare som inte undervisar i miljö) 

                                                 

14Är du intresserad av naturcentrum finns det information att läsa på www.calluna.se/naturcentrum/ 
15 Det lokala energibolaget i Linköpings kommun. 
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”Eleverna har  själva fått surfa till WWF osv. Jag har inte haft kontakt med dem personligen.” (Geografi/Samhällskunskap) 

”Att konsekvent ta upp miljöaspekterna så ofta det går och inte bara ‘beta av den biten’ är viktigt.” (Biologi/Kemi) 

”Miljöundervisningen är inte renodlad hos mig. Miljöfrågor vävs in i flera arbetsområden och på så sätt återkommer flera frågeställningar 
i olika ämnen och nya perspektiv behandlas”. (Kemi/Fysik/Biologi) 

”Tidningar, radio och TV är bra och aktuella källor när man undervisar om miljö. No rmalt undervisar man inte enbart om miljö utan det 
kommer in som en naturlig del i biologi och kemi. Mest miljöundervisning blir det i ekologi och miljövårdsområdet.” (Biologi/Kemi) 

”Vi läser ämnesintegrerat när det gäller miljö. Integrering mellan SO och NO där vi jobbar problembaserat. Detta har varit  både lyckat 
och omtyckt. När det gäller energifrågan har jag jobbat med en svensklärare och arbetet har mynnat ut i en argumenterande uppsats.” 
(Biologi/Kemi) 

”Jag saknar miljöfrågorna i biologiböckerna. I min lärarutbildning fick jag inte lära mig något om detta.” (Biologi) 

”Vi har arbetat mycket i temaform när det gäller miljöfrågorna, d.v.s. ämnesövergripande”. (Geografi/Samhällskunskap) 

”Vi har på skolan ett aktivt miljöråd med representanter från förskola till år nio. Där tar vi framför allt upp miljön i skolan och skolans 
närhet, men även övergripande frågor. Vi träffas ca 2-3 ggr per månad. Vi har också en dag per läsår en heldag om miljöfrågor. Då deltar 
alla elever från förskolan till nian”. (Hem- och konsumentkunskap) 
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BILAGA 6 LITTERATURTIPS 
Här är några böcker som jag rekommenderar för lärare i grundskolan som vill läsa om 
miljöundervisning i olika former. 

PALMBERG, IRMELI red(1998) Miljöpedagogik Teori och praktik i miljöundervisning, Publikationer 
från pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi Nr 28 1998. 
Denna bok tar upp hur man kan få in lek, spel och upplevelser i miljöundervisningen och 
hur man integrerar miljöfrågorna i alla ämnen. Dessutom finns många tillämpningar och 
praktiska tips på hur miljöundervisningen kan gå till. 

JÖNSSON, BODIL OCH WICKENBERG, PER (1994) På goda grunder, eller? Inspirationsbok om miljö 
för lärare och andra framtidsarbetare. Andra upplagan, Liber utbildning, Stockholm. 
Titeln talar nästan för sig själv här. Detta är helt klart en inspirationsbok för dig som lärare. 
Den tar upp miljöhistoria, Agenda 21, miljöproblemen, tvärvetenskap, tankemönster, vad 
kunskap är och en massa annat. En väldigt intressant bok som jag varmt rekommenderar!  

BRUNNER, WOLFGANG (1996) Solvagnen – visioner till din miljöundervisning, Liber utbildning, 
Stockholm. 

MALMBERG, CLAES och OLSSON, ANDERS (1995) MiljöPerspektiv NaturligtVis! Lund: 
Stiftelsen Håll Sverige Rent. 

Detta är ett komplement till Håll Sverige Rents Naturligtvis-program. Boken är en 
metodbok för huvudsakligen 4-9 lärare. Den är uppdelad i fyra avsnitt ”Luft och vatten”, 
”Mat och Mylla, ”Pengar och prylar” och ”Liv och lust” samt ett kapitel om hur vi kan ge 
miljöundervisningen struktur och plats i alla ämnen. Denna bok vänder sig till dig som 
lärare och ger massor med konkreta tips om vad du kan göra på lektionerna. 


