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Sammanfattning 
Abstract 
Detta examensarbete handlar om miljöcertifiering i skolan. Syftet med mitt arbete har varit att ta 
reda på hur miljöcertifiering av skolor går till. En specifik skola har studerats och jag har 
undersökt om den skolan når upp till målet med miljöcertifieringen, att skapa en bättre miljö 
genom att skapa aktiva och miljömedvetna samhällsmedborgare. Arbetet består av en 
litteraturstudie och en intervjustudie. 
 
För att erhålla utmärkelsen Grön Flagg, att bli miljöcertifierad, krävs att skolan gör en anmälan till 
organisationen Håll Sverige Rent, arbetar för att förbättra miljön genom att följa vissa riktlinjer och 
principer och slutligen lämnar in en rapport där resultaten redovisas. 
 
Resultatet av min intervjustudie visade att skolan som jag undersökte nådde upp till målet med 
Grön Flagg-arbetet, som innebär att skapa en bättre miljö genom att skapa aktiva och 
miljömedvetna samhällsmedborgare. 
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Inledning 
 
I takt med att det har kommit och kommer ett flertal rapporter om hur vi påverkar vår miljö 
negativt har miljöpolitiken fått ett utökat utrymme hos våra politiker de senaste decennierna. 
Denna insikt om hur vi påverkar vår miljö, både positivt och negativt, har sedan spridit sig 
från forskare, politiker och vidare ut till samhället. 
 
Det har nu blivit en självklar sak för alla kommuner att informera om och jobba för en bättre 
miljö genom bland annat nytt regelverk, bildande av miljöorganisationer samt 
miljöcertifieringssystem. Agenda 21 är ett exempel på hur kommuner arbetar med sin 
närmiljö. Grön Flagg kan ses som ett lokalt Agenda 21-arbete ute bland skolor och förskolor. 
 
Under FNs konferens om miljö och utveckling 1992 kom världens stater överens om ett 
handlingsprogram, Agenda 21. Detta handlar om åtgärder som individer och organisationer på 
alla samhällsnivåer kan vidta för att verka för en hållbar utveckling. Beslut och åtgärder ska 
genomföras så nära de berörda som möjligt, det vill säga att lokalbefolkningens behov och 
önskemål ska stå i centrum. Varje kommun i Sverige ska ha en lokal Agenda 21 för sitt 
miljöarbete i kommunen (www.naturvardsverket.se, 020924).  
 
Jag är själv mycket intresserad av naturen och med det följer även ett stort miljöintresse. Jag 
har några års erfarenheter av att arbeta i skolan och har sett, och även deltagit i, olika former 
av miljöundervisning. Jag har upplevt det som att det blir små sporadiska punktinsatser och 
undervisningstillfällen för miljön som inte har något samanhang och inte leder någonvart i 
vidare bemärkelse. Jag tycker, utifrån min erfarenhet, att miljöundervisningen i skolan många 
gånger kunde bli bättre. Jag själv skulle vilja arbeta på ett sådant sätt att miljöundervisningen 
blev en naturlig del av skolans vardag och inte bara några lösryckta timmar här och där. 
 
Ett par gånger har jag läst information om hur man kan arbeta för att miljöcertifiera sin skola. 
Jag har också läst en tidningsartikel några år tillbaka i tiden som handlade om en skola som 
blev miljöcertifierad. Det gick till på så sätt att skolan arbetade med Grön Flagg-projektet och 
den övergripande målsättningen med detta arbete är att ge struktur i förskolans/skolans 
miljöarbete och skapa en bättre miljö genom att skapa aktiva och miljömedvetna 
samhällsmedborgare (Lernevall & Ottosson, 1998 och www.hsr.se/sa/node.asp?node=177, 
020420). Detta har så smått väckt mitt intresse och jag har haft dessa minnen någonstans i 
bakhuvudet. Så när jag skulle välja ämne till mitt examensarbete var inte valet svårt.  
 
 
 
 
Syfte och problemformulering 
 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur miljöcertifiering av skolor går till och att 
undersöka om det är ett bra arbetssätt, det vill säga att miljön blir förbättrad. 
 
De frågor jag söker svar på är följande: 

• Hur går man tillväga för att miljöcertifiera en skola? 
• Leder projektet Grön Flagg fram till att skapa en bättre miljö genom att skapa aktiva 

och miljömedvetna samhällsmedborgare? 
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Litteraturgenomgång 
 
Hur började det? 
Någon gång i början på 1990-talet pågick det ett skolprojekt i Köpenhamn som gick ut på att 
få barn och ungdomar att minska sin vattenförbrukning, Glaed en and, Spar lidt vand, Gläd en 
and, spar lite vatten. Friluftsrådet i Danmark fick uppdraget att sprida dessa idéer vidare i 
Danmark (Lernevall & Ottosson, 1998). På den tiden var Ole Lövig Simonsen president för 
FEE och samtidigt ordförande för Friluftsrådet i Danmark. Han tyckte att det danska 
skolprojektet föll väl ut och redovisade det arbetssättet för FEE som i sin tur tog ett beslut om 
att starta ett pilotprojekt med namnet Eco-Schools. Under ledning av Henning Enemark från 
Friluftsrådet utvecklade en internationellt sammansatt arbetsgrupp vissa gemensamma 
riktlinjer för Eco-Schools. Dessa följer miljöledningssystemen EMAS, EU:s Eco-
Management and Audit Scheme, och ISO 14001, Internationella 
standardiseringsorganisationen, men utgår ifrån barnens perspektiv (Lernevall & Ottosson, 
1998). Information om EMAS och ISO 14001 går att hitta på sidan www.naturvardsverket.se 
under länken samhälle och miljö. 
 
Dessa riktlinjer gäller för alla medlemsländer:  

• Miljöråd - elever och personal tillsammans driver arbetet i Eco-Schools.  
• Tematiskt arbetssätt - konkreta miljömål formuleras inom valt tema. 
• Redovisning - för att bli en Eco-School krävs att någon utomstående godkänner 

miljöarbetet (www.hsr.se/sa/node.asp?node=179, 020420). 
 
Vissa gemensamma principer för arbetet bestämdes också: 

• Underifrånperspektivet - initiativet till att delta i Eco-Schools ska komma från 
personalen och eleverna. 

• Delaktighet - elever och personal samverkar under demokratiska former i miljörådet. 
• Handling - arbetet i Eco-Schools omfattar undervisning om miljö men också praktisk 

handling. 
• Öppenhet - att delge andra sina erfarenheter samt att vända sig ut mot samhället 

(www.hsr.se/sa/node.asp?node=179, 020420).  
 
Den övergripande målsättningen med Eco-Schools är att ge struktur i skolans/förskolans 
miljöarbete och skapa en bättre miljö genom att skapa individer som är aktiva och 
miljömedvetna samhällsmedborgare (Lernevall & Ottosson, 1998 och 
www.hsr.se/sa/node.asp?node=177, 020420). Det är alltså ett internationellt regelverk inom 
vilket varje land kan utforma sin egen modell för miljöarbete. Resultatet är ett nätverk av 
skolor/förskolor med en gemensam struktur för miljöarbetet, men som ändå jobbar olika 
(Lernevall & Ottosson, 1998). Eco-Schools har blivit ett framgångsrikt sätt att miljömärka 
skolor/förskolor på (Lernevall & Ottosson, 1998). I Eco Schools deltar nu 25 länder och 
projektet växer hela tiden (www.eco-schools.org/html/aboutus.htm, 020420). 
 
FEE, Foundation for Enviromental Education 
FEE är ett samarbetsorgan för miljöorganisationer i Europa och Sydafrika och startade 1981. 
FEE omfattar fyra olika miljöprojekt: 

• Eco-Schools, i Sverige kallad Grön Flagg. 
• Blue Flag Campaign, miljö-och säkerhetsgodkännande av hamnar och marinor. 
• Young Reporters for the Environment, gymnasieelever använder sig av Internet för att 

diskutera miljöfrågor. 
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• Learning About Forests, LeAF, uppmuntrar skolor/lärare att använda skogen i 
undervisningen (www.fee-international.org, 020420). 

Organisationen FEE är uppbyggd av en generalförsamling som består av representanter för 
FEE från de olika medlemsländerna, det finns en president, en vice president och en direktör. 
Under dessa finns det en verkställande styrelse innehållandes sex medlemmar. Sedan kommer 
de olika samordnarna för de olika miljöprojekten, för Eco-Schools är det Mr Sérgio Santos 
från Portugal. Projektet sköts sedan av olika miljöorganisationer i Europa. I Sverige är det 
organisationen Håll Sverige Rent som driver Grön Flagg, den svenska versionen av Eco-
Schools, med Per-Olov Ottosson som kontaktperson (www.fee-international.org, 020420). 
 
Grön Flagg i Sverige 
I Sverige startade Grön Flagg certifieringen 1996. (www.hsr.se/sa/node.asp?node=290, 
020420). Det finns ca 550 Grön Flagg certifierade skolor/förskolor i Sverige och ca 850 som 
är anmälda till projektet. Vilket gör Sverige till det land som har flest medlemmar. 
(www.hsr.se/sa/node.asp?node=132, 020420). 
I Sverige är samtliga skolformer från förskola upp till gymnasium och folkhögskolor 
välkomna att vara med. Förskolor och grundskolor utgör större delen av medlemmarna, 
endast ca 4% är gymnasieskolor och folkhögskolor. Universitet och högskolor är än så länge 
inte med i Grön Flagg eller Eco-Schools men det pågår en diskussion i FEE angående Eco-
Campus, gröna universitet och högskolor. Så inom en snar framtid kan det bli aktuellt med 
Grön Flagg-arbete även inom dessa områden (Lernevall & Ottosson, 1998). 
 
Skolor och förskolor i Sverige arbetar med Grön Flagg-projekt enligt följande arbetsordning 
vilket står att finna i Boken om Grön Flagg av Håll Sverige Rent och under sidorna 
www.hsr.se/sa/node.asp?node=288, www.hsr.se/sa/node.asp?node=289, 020420: 
 

• På något sätt väcks intresset för att arbeta med Grön Flagg och en diskussion om man 
ska vara med eller inte startar. Målet är att alla, barn/ungdomar, personalen, föräldrar 
och ansvariga politiker, ska vara med i diskussionen innan beslutet fattas. 
Förhoppningsvis blir det demokratiska beslutet; JA. 

 
• Ett miljöråd utses som består av både personal och elevrepresentanter, gärna även 

föräldrar. Elever ska ha ett väsentligt arbete i miljörådet som är anpassat efter deras 
förmåga. Inom förskolan behöver dock inte barnen vara med i miljörådet. Miljörådet 
kan utgöras av elevrådet under förutsättning att elevrådet arbetar fram handlings-
planen, se nedanstående. 

 
• Förskolan/skolan beslutar, genom diskussioner och till sist genom ett beslut av 

miljörådet, om en handlingsplan för miljöarbetet. Handlingsplanen ska minst bestå av 
dessa tre delar: 

 
1. Ett beslut om att arbeta inom ett av för närvarande fyra teman; 

energi, vatten, kretslopp; avfall/återvinning, sopor/skräp eller 
skogen. 

 
2. Minst 5 mål som arbetet ska leda till. Målen kopplas till det valda 

temat. Målen ska vara väl förankrade hos personal och barn. Målen 
bör även vara anpassade till elevernas ålder, d v s målen måste vara 
olika formulerade för olika åldersgrupper på samma skola/förskola. 
Målen ska vara konkreta och utvärderingsbara. 
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3. En plan för hur miljöarbetet ska påverka skolundervisningen. 

 
• Handlingsplanen sänds in till Håll Sverige Rent och gäller som anmälan till deltagande i 

Grön Flagg. Anmälan ska vara undertecknad av verksamhetsansvarig, miljörådets 
ordförande och en förtroendevald kommunalpolitiker. Samarbete, demokrati och att vilja 
dela med sig av sina kunskaper är viktigt bland elever, personal, skolledning hem, 
närsamhälle och kommun. För att visa detta krävs det att en förtroendevald 
kommunalpolitiker, vanligtvis någon från miljörådet eller barn-och ungdomsnämnden, 
tagit del av och skrivit under anmälan. Anmälningsavgiften varierar med storleken på 
skolan/förskolan. Grön Flagg har inget vinstintresse utan avgiften går till att betala 
projektkostnaderna. 

 
• Sedan sätter man igång och jobbar med att uppnå sina mål. Minst sex månader och längst 

tolv månader ska man jobba innan man får redovisa sina resultat. Alla på hela 
skolan/förskolan måste vara med, det går inte att bara ett arbetslag väljer att arbeta med 
Grön Flagg. 

 
• När skolan/förskolan nått målen sammanställs en rapport. Den ska innehålla en 

sammanfattande beskrivning av arbetet, beskrivning av hur miljörådet arbetar och någon 
slags dokumentation, t ex foton, eller protokoll från miljörådet. Rapporten ska 
undertecknas av en person ur miljörådet och av skolan/förskolans verksamhetsansvarig. 
Rapporten skickas till Håll Sverige Rent för bedömning. Blir skolan/förskolan godkänd 
erhåller man ett certifikat och en Grön Flagga, som hissas vid skolan/förskolan under en 
högtidlig ceremoni. 
 

• Skolan/förskolan måste nu inom ett halvår välja ett nytt miljöråd, sätta upp nya mål som 
skickas till Håll Sverige Rent, arbeta för att genomföra dessa och skicka in en rapport som 
ska bli godkänd för att få behålla certifikatet och flaggan. 

 
Grön Flagg är inte någon tävling där det gäller att komma längst och att vara bäst. Det är 
istället det vardagliga långsiktiga miljöarbetet som belönas (Lernevall & Ottosson, 1998). För 
att hålla sig informerad om vad som händer ute bland Sveriges Grön Flagg-certifierade skolor 
använder man sig av Håll Sverige Rents hemsida www.hsr.se. På denna hemsida har en del av 
skolorna även egna mini-sajter. Ute i Europa heter Grön Flagg certifierade skolor Eco-
Schools och är man intresserad av att läsa om vad som händer internationellt går man in på 
FEE:s hemsida www.fee.org. 
 
Håll Sverige Rent har genomfört regionala nätverksträffar för personal och barn/ungdomar 
som är delaktiga i Grön Flagg. Dessa har varit mycket lyckade och utbyte av erfarenheter och 
idéer är både värdefullt och viktigt. Dessa regionala nätverksträffar är något som Håll Sverige 
Rent kommer att fortsätta med. Även Naturskolorna kommer att ordna träffar för Grön Flagg-
medlemmar i den egna kommunen (Lernevall & Ottosson, 1998). 
 
Flaggan 
Det är en fransk konstskola som har designat flaggan som ska leda tankarna till barn och 
ungdomar, kunskap och miljö. Att använda flaggan är för att stärka �vi-känslan�. Flaggan får 
hissas och användas som en reklamflagga. Det finns alltså inga regler för när man får använda 
flaggan som det finns för den Svenska flaggan (www.hsr.se/sa/node.asp?node=178, 020420). 
Flaggan finns som bilaga 1. 
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Tidigare forskning på Grön Flagg 
1997 gjordes ett examensarbete vid Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i 
Jönköping. Vid detta arbete jämfördes två skolor som arbetade med Grön Flagg med två 
skolor som inte arbetade med Grön Flagg. De skolorna som inte arbetade med Grön Flagg 
hade ändå ett bra miljöarbete. Resultaten som man kom fram till var att beträffande elevernas 
kunskaper och insikter om miljöfrågor fanns det ingen skillnad. Dock skiljde sig skolorna åt 
beträffande elevernas egen tro på att själva kunna förbättra miljön. Hela 20% fler av de elever 
som gick på Grön Flagg-skolorna ansåg att de själva kunde förbättra miljön jämfört med 
eleverna på skolorna där de inte jobbade med Grön Flagg (Lernevall & Ottosson, 1998 och 
www.hsr.se/sa/node.asp?node=177, 020420). 
 
Kursplaner för Grundskolan 
I avsnittet om teknik i Kursplaner för Grundskolan står det att mål att sträva mot är att 
�eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling om 
hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen�. Vidare står det att 
�eleven utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika 
teknikval�. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret är att �kunna 
analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och 
individens livsvillkor.� (www3.skolverket.se/ki/sv/0102/sf/11/ol/index.html, 2002-04-20). 
 
I den gemensamma kursplanetexten för de naturorienterande ämnena, biologi, fysik och kemi, 
står det i Mål att sträva mot �att eleven utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess 
nyttjande�. Vidare står vid Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
�Eleven skall � ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder 
som syftar till resursbevarande�. Vid Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde 
skolåret står det �Eleven skall � kunna använda sina kunskaper om naturen, människan och 
hennes verksamhet som argument för ståndpunkter i frågor om miljön, hälsa och samlevnad� 
och �Eleven skall � ha inblick i konsekvenserna av olika etiska ställningstagande i 
miljöfrågor.� (www3.skolverket.se/ki/sv/0102/sf/11/ol/index.html, 2002-04-20). 
 
 
 
 
Metod 
 
Val av metod 
Undersökningen består av två delar. En del utgörs av en litteraturstudie och den andra delen 
består av en intervjustudie. 
 
Att jag valde att göra en litteraturstudie om miljöcertifiering av skolan föll sig både naturligt 
och oundvikligt. Det var ju det ena syftet med mitt arbete, att ta reda på hur man går tillväga 
för att miljöcertifiera en skola. Det effektivaste sättet att ta reda på det är att läsa den 
information som finns om miljöcertifiering av skolan. 
 
Det andra syftet var att undersöka om projektet Grön Flagg leder fram till att skapa en bättre 
miljö genom att skapa aktiva och miljömedvetna samhällsmedborgare. Intervjustudien består 
av både muntliga och skriftliga intervjuer och det var efter min litteraturstudie som jag insåg 
att en intervju av personal, elever och föräldrar i en skola, som arbetar med miljöcertifiering, 
var nödvändig. 
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Jag valde att göra en kvalitativ intervjustudie med personalen och eleverna. Med en kvalitativ 
intervjustudie är forskaren intresserad av personens upplevelser (Trost, 1997). Anledningen 
till att jag valde en kvalitativ intervjustudie är att syftet med arbetet är att ta reda på om de har 
ändrat uppfattning och handlingssätt inom ett specifikt område. Det finns även möjlighet att 
ställa följdfrågor som kan leda vidare till fler frågor. 
 
Jag valde att göra en kvantitativ intervjustudie med föräldrarna genom att skicka ut en 
frågeenkät. Med en kvantitativ intervjustudie försöker forskaren att ta reda på hur stor del av 
personerna som tycker si eller så (Trost, 1997). Detta val grundar sig på att jag ville fråga så 
många föräldrar som möjligt ett visst antal frågor. 
 
Presentation av skolan 
Skolan har åldersblandad undervisning, indelade i en åk 0-3 och en åk 4-6. Det är en liten 
skola på landet som inryms i en röd gammaldags skolbyggnad från tidigt 1900-tal. Bredvid 
huvudbyggnaden finns förskolan belägen, i den före detta lärarbostaden som numera är 
ombyggd. En liten grusplan framför huvudbyggnaden används som fotbollsplan. Den övriga 
skolgården utgörs av storskogen, mossen, bäcken och gräsplanen som ligger precis vid knuten 
om skolan. Slöjdsal och gymnastiksal inryms inte i skolbyggnaden och därför har åk 0-3 
utegymnastik året om. Åk 4-6 åker till en närliggande skola och har där både slöjd, gymnastik 
och språk, gäller endast åk 6. Det går 47 stycken elever i skolan och således finns det bara 2 
klasser, åk 0-3 med 30 elever och åk 4-6 med 17 elever. Dessa 47 elever utgör ett 
familjeunderlag på 33 familjer. När eleverna börjar i åk 7 får de åka skolskjuts till en skola 
inne i centrala kommunen. Personalstyrkan består av ett arbetslag på 6 personer som utgörs av 
två 100 % lågstadielärare, en 100 % mellanstadielärare, en 75 % förskollärare, en 75 % 
fritidspedagog och en lärarassistent på ca 40 %. Utöver detta finns det en lokalvårdare och en 
skolmåltidspersonal. Upptagningsområdet är landsbygd. 
 
Presentation av skolans arbete med Grön Flagg 
Det hela började med att en personal såg ett reklamblad som Håll Sverige Rent skickade ut 
angående Grön Flagg. Eftersom hon kände att deras arbetssätt redan låg nära deras sätt att 
arbeta med miljön tyckte hon att det kunde vara en bra ide att gå med och få både stöd och 
uppmuntran för sitt miljöarbete. I grund och botten är all personal intresserade av att arbeta 
för en bättre miljö och har redan gjort det dels på sin fritid och dels i skolan redan innan de 
gick med i Grön Flagg. Så det var inte svårt att få alla intresserade av att arbeta med detta 
projekt, däremot är det samma person som uppmärksammade projektet som håller i det hela 
och är den drivande kraften. 
 
I början när de skulle starta projektet gick det åt en hel del tid men efterhand blev det en del 
av det dagliga planerandet av skolarbetet. De får inga extra pengar för att arbeta med detta 
projekt utan det ingår i den vanliga budgeten. De har inte heller försökt att få några bidrag. 
Däremot har de genom sitt arbete fått viss hjälp. T ex genom att de sopsorterar sparar de 
pengar åt sin hyresvärd, i form av lägre soptaxa, och hyresvärden har därför bidragit med tre 
stycken varmkomposter. 
 
Arbetet har fått en positiv respons från såväl personal, elever, som föräldrar. Numera tänker 
inte eleverna på det som ett skolarbete utan som en naturlig del av vardagen. Däremot tycker 
arbetslaget att responsen från skolledning och kommun inte är speciellt stor. Men dessa parter 
tycker att det alltid går bra att använda sig av deras arbete när de ska visa på något positivt 
som händer bland deras skolor. 
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De uppmärksammades år 2000 genom att de nominerades till kommunens miljöstipendium av 
Naturskyddsföreningen i kommunen och fick ett stipendium på 5000 kronor. Skolan profilerar 
sig genom detta arbete och har flera gånger berättat om sin verksamhet vid t ex studiedagar. 
De har även blivit kontaktade av andra skolor som vill ha lite råd innan de startar upp ett 
arbete med Grön Flagg. 
 
Skolan är nu inne på sin tredje omgång av att arbeta med Grön Flagg. Deras nuvarande tema 
är energi och målen som de arbetar för att uppnå är: 1) se över tätning av fönster och dörrar, 
2) snålspolande toaletter, 3) bara ta en pappershandduk, 4) jobba för annat värmesystem, jord 
eller bergvärme och 5) solfångare på taket. Skolan började med att på ett stormöte, med alla 
anställda och alla elever, samla ihop förslag på arbeten som de skulle kunna genomföra för att 
få en bättre miljö. Det är från denna lista de sedan utgår när de bestämmer tema och mål. De 
har valt att ha stormötena som sina miljöråd och de har valt bort att ha föräldrar med. 
Personalen upplever det som att Håll Sverige Rent anser att det är viktigast att de 
dokumenterar vad de åstadkommer och att de försöker att åstadkomma något. Man behöver 
inte alltid uppnå ett tydligt resultat, det viktiga är att man strävar mot ett eventuellt resultat. 
De har inte skrivit in projektet i sin skolplan men det beror på att de ej har tänkt på det 
tidigare och ska nog göra det nu när jag frågade om det. 
 
Urval 
I min litteraturstudie valde jag att börja leta på Internet och upptäckte att där fanns mycket 
information att hämta. När jag tagit reda på vilka organisationer som är ansvariga för projektet 
valde jag att läsa deras litteratur. Anledningen till detta är att jag då minimerade riskerna för 
att materialet inte stämde. Jag letade sen på biblioteket för att finna ytterligare information, 
reportage, undersökningar mm. 
 
Jag valde att intervjua all personal på skolan eftersom de är så få. Men fritidspedagogen och 
lokalvårdaren hade precis börjat som vikarier och övrig personal avrådde mig från att 
intervjua dem. Personalen intervjuade jag en och en för att jag var nyfiken på om de skulle 
svara olika om de inte hörde varandras svar. 
 
Jag valde att intervjua tolv elever, sex i åk 0-3 och sex i åk 4-6, tre pojkar respektive tre 
flickor ifrån varje klass. Jag ville ha lika många flickor som pojkar och lika många från varje 
klass för att få bra spridning. Jag bad lärarna att välja ut eleverna så att det skulle bli olika 
åldrar och olika personligheter för att få ett bra genomsnitt av eleverna. Här valde klasslärarna 
bort 6-åringarna och eleverna de valde ut var, en pojke från åk 2, två pojkar från åk 3 och en 
flicka vardera från åk 1-3. En pojke vardera från åk 4-6 och en flicka vardera från åk 4-6. 
 
Enkäten till föräldrarna valde jag att skicka ut två exemplar per familj. Jag ville att båda 
föräldrarna skulle svara på enkäten var för sig. Anledningen till detta är att frågorna är sådana 
att två vårdnadshavare i samma familj mycket väl kan svara olika på samma fråga och jag 
ville ha så många svar som möjligt för att få ett stort underlag till min undersökning. 
 
Förberedelser 
Jag har förberett mitt arbete genom att läsa en handledning i hur man genomför och 
rapporterar en undersökningsstudie (Hartman, 1993). 
Jag började med att göra min litteraturstudie eftersom jag var tvungen att ta reda på vad 
miljöcertifiering av en skola innebär innan jag kunde börja undersöka en skola som arbetar 
med det. 
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Det var under min litteraturstudie som min andra problemformulering tog form och jag blev 
helt klar över vad mitt examensarbete skulle handla om. Jag har förberett mig genom att läsa 
valda delar ur två forskningsmetodiska böcker (Patel & Davidsson, 1991 och Trost, 1997). 
Innan intervjuerna har jag skrivit litteraturgenomgången och jag har haft den som stöd när jag 
formulerat mina frågor. 
 
Jag ringde till skolan och frågade om jag fick använda mig av deras skola i mitt 
examensarbete vilket personalen jag pratade med var positivt inställd till. Hon beslöt att jag 
skulle få undersöka deras arbetssätt, utan att först fråga övrig personal. Jag berättade att jag 
ville intervjua all personal och ett urval av elever. Att jag ville skicka en frågeenkät till 
föräldrarna sa jag inte förrän vid mitt första besök vid skolan, anledningen till detta var helt 
enkelt att jag glömde det vid mitt telefonsamtal. Jag berättade inte vad som skulle stå på 
enkäten. Jag berättade vid mitt telefonsamtal att jag var påläst om miljöcertifiering av skolan 
och att min avsikt med undersökningen var att dels undersöka hur en skola arbetar med Grön 
Flagg och dels om arbetet leder fram till målsättningen med Grön Flagg-arbetet, att skapa en 
bättre miljö genom att skapa aktiva och miljömedvetna samhällsmedborgare. Vid mitt 
telefonsamtal bestämde vi när jag kunde besöka skolan och de övriga i personalgruppen skulle 
då vara informerade om mitt besök. 
 
Personalen hade berättat för eleverna att jag skulle komma och prata med några av dem och 
att det gällde deras arbete med Grön Flagg. Eftersom personalen inte visste om mina frågor 
kunde de inte nämna något om dem. 
 
Genomförande 
Att hitta fakta om Grön Flagg var inte svårt. Det finns inte några böcker skrivna men ett häfte 
finns. Den bästa och mesta informationen finns på organisationernas hemsidor. Däremot tog 
det tvärstopp när jag sökte efter forskning som är gjord om Grön Flagg. Till slut tog jag 
personalen på biblioteket till hjälp men även de gick bet, det enda jag hittade var artiklar om 
skolor som arbetar med Grön Flagg. Antagligen så är det inte någon forskning gjord på detta i 
Sverige ännu. Projektet har ju bara funnits sen 1996 och antalet skolor som är med har ökat 
successivt under åren. Jag hittade ett examensarbete som är skrivet vid Högskolan för 
lärarutbildning och kommunikation i Jönköping. Tyvärr �bedrev inte institutionen någon 
försäljningsverksamhet av examensarbeten�. Det enda sättet var att ringa till personen som 
skrev arbetet och be att få läsa en kopia. Det var inte så lätt när personen ifråga gick på 
Högskolan för fem år sedan och jag bara hade ett namn, så jag gav upp. 
 
Jag började med att intervjua personalen. Anledningen till detta var att jag behövde ha 
information om hur de arbetade med miljöcertifieringen och så kände jag att dessa intervjuer 
kunde ge mig tankar och idéer till frågor till intervjustudien med eleverna.  
 
Vid mitt första besök kom jag på arbetslagets konferenstid. Jag intervjuade då tre av dem en 
och en. Dessa intervjuer tog ca 30 minuter vardera. Jag hade även en allmän pratstund med 
dem, förutom lärarassisitenten, skolmåltidspersonalen och lokalvårdaren som hade slutat för 
dagen, om Grön Flagg och hur de arbetar med projektet och om hur deras skola ser ut. Jag bad 
dem då också om att leta reda på dokumentation om projektet, till exempel 
ansökningshandlingar, diplom och protokoll från miljöråd. 
 
Vid mitt andra besök kom jag under skoltid och jag intervjuade då först eleverna i klass 1-3, 
sedan i tur och ordning; skolmåltidspersonalen, lärarassistenten, klass 4-6 och sist 
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mellanstadieläraren. Att det blev i denna ordning beror på vilka som passade bäst att träffa 
med hänsyn till deras scheman.  
 
Vid elevintervjuerna var eleverna tre och tre. Anledningen till detta var att jag inte ville att de 
skulle känna sig obehagliga till mods med att sitta och prata med en främmande människa 
utan ha en kamrat till stöd. Att jag inte intervjuade fler på samma gång beror på att jag inte 
ville att det skulle bli någon elev som dominerade intervjun medan de andra satt tysta. Jag tror 
att tre kan vara ett lagom antal. Varje intervju tog ca 25 minuter och vi satt i ett tomt rum. De 
tre eleverna svarade en i taget på mina frågor. Ibland fungerade detta dock inte utan de blev 
ivriga och började att prata i mun på varandra.  
 
Jag använde mig av en standardiserad intervju, se nedan, där all personal fick samma frågor, 
respektive alla elever fick samma frågor. Med en standardiserad intervju menas att frågorna är 
klara innan intervjun. Till skillnad från en helt ostandardiserad intervju där frågorna bestäms 
efter hand (Patel & Davidsson, 1991). Jag valde att inte använda mig av bandspelare utan 
förde anteckningar.  
 
Jag gav personal och elever gott om tid till att svara och följde även upp med följdfrågor som 
kändes relevanta. Ibland ledde svaren på frågorna fram till sådant som inte alls var relevant 
för min intervju, speciellt bland de yngre eleverna. Jag lät dem prata på i viss utsträckning för 
att de skulle känna sig trygga med mig i den situationen som vi befann oss i. Detta kallas för 
en ostrukturerad intervju (Patel & Davidsson). 
 
Enkäten till föräldrarna hade jag med mig vid mitt andra besök och jag överlämnade den till 
klassföreståndarna som skulle skicka hem den med barnen samma dag. Detta var en onsdag 
och föräldrarna hade till på måndag på sig att lämna igen enkäten. Men eftersom jag skulle 
komma och hämta enkäterna onsdagen därpå så bestämde jag att även enkäter som lämnades 
in för sent, men ändå innan onsdagens slut, skulle tas med. Enkäten, se bilaga 2, var 
standardiserad eftersom alla föräldrar fick samma frågor (Patel & Davidsson, 1991). Den var 
också ganska så strukturerad där lite svarsutrymme lämnades till föräldrarna (Patel & 
Davidsson, 1991). 
 
Vid mitt tredje besök hämtade jag upp enkäterna på personalens konferenstid. 
 
Jag har sedan ringt till personalen på skolan för att få kompletterande uppgifter. 
 
Metoddiskussion 
Jag valde att studera en skola och hur de arbetar med Grön Flagg. Denna studie gav svar på 
hur man som skola arbetar med Grön Flagg. Att studera fler skolor anser jag inte är 
nödvändigt för att få information om hur projektet Grön Flagg fungerar. Däremot är jag 
medveten om att alla skolor arbetar olika för att uppnå just sina mål. Att studera en skola kan 
naturligtvis inte räcka för att undersöka om Grön Flagg-arbetet leder fram till att förbättra 
miljön och att skapa individer som är aktiva och miljömedvetna samhällsmedborgare på alla 
skolor som arbetar med Grön Flagg. Utan denna studie måste ses som en enskild 
undersökning av hur en utvald skola klarar att uppnå målet med arbetet. 
 
Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa intervjuer. Jag måste kunna 
visa att mina data är insamlade på ett sådant sätt att de är seriösa och relevanta för 
problemställningen (Trost, 1997). Detta är upp till er som läser min rapport att avgöra. Att 
inte vara objektiv vid en intervju är också ett problem. För några decennier sedan trodde de 
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flesta att objektivitet kan finnas och att man bör sträva efter att vara objektiv. Nu för tiden är 
det inte många som har den uppfattningen (Trost, 1997). Jag har försökt att inte påverka 
personerna som jag har intervjuat. Även när man bearbetar materialet är det svårt att inte 
lägga in egna tolkningar av resultatet. Gruppintervjuer kan leda till att de tystlåtna inte får 
prata och att personerna man intervjuar kan påverka varandra så att man får ett slags 
majoritetssynpunkter (Trost, 1997). Eleverna intervjuade jag i grupp och jag upplevde detta 
ibland. Jag försökte styra så att alla skulle få komma till tals. Jag använde mig inte av 
bandspelare vid intervjuerna. Att använda bandspelare har både fördelar och nackdelar. Till 
fördelarna hör att man kan lyssna om intervjun och man undviker att missa något i 
anteckningarna (Trost, 1997).  
 
Vid min enkätintervju till föräldrarna använde jag mig av en enkät som hade ett udda antal 
svarsalternativ. Svarsalternativet i mitten blir då en slags neutral punkt som i mitt fall innebär 
lagom. Det finns en benägenhet hos människan att dra sig in mot mitten, den så kallade 
centraltendensen (Patel & Davidsson, 1991). Detta fenomen tycker jag mig kunna se på vissa 
av svarsblanketterna. 
 
 
 
 
Resultat 
 
Resultatredovisning av intervjuer med personal 
Här följer en redovisning av de frågor jag ställde och de svar som jag fick av personalen. Jag 
redovisar svaren i den ordningen som jag ställde frågorna. Intervjuerna skedde enskilt med 
varje personal och alla fick samma frågor i samma ordning. Jag redovisar bara enskilda svar 
om de skiljer sig mycket ifrån de övrigas svar. Ett förtydligande vill jag göra; Eleverna går på 
skolan till och med åk 6 sedan får de åka skolskjuts till en skola inne i centrala kommunen. 
 
Fråga 1: På vilket sätt förbättrar elever/personal miljön i skolan? 
Eleverna har egna muggar med sig hemifrån för att dricka vatten ur, istället för att använda 
engångsmuggar. Vid flera ställen används tyghanddukar istället för pappershanddukar. De 
använder sig både av en omfattande sopsortering och av varmkomposter. Alla ser till att alltid 
släcka lyset och stänga av alla elektriska apparater om de inte används. De har låtit montera 
flera snålspolande munstycken på flera vattenkranar. En vägg har isolerats. De städar 
skolgården regelbundet och vägkanterna genom samhället en gång om året. 
 
Fråga 2: Gjorde ni något av detta tidigare, är det skillnad nu mot förut? 
 
Tidigare städade de skolgården och vägkanterna. De hade papperssortering. Alla svarade att 
de förut arbetade och tänkte en hel del på miljön så att detta arbetssätt låg nära till hands. Men 
det är en klar skillnad nu. Mattanten påpekar att inget hushållsavfall hamnar i soporna nu som 
förut, utan att nu sorteras allt och matrester hamnar i komposten. 
 
Resultatet av fråga 1 och 2 är att miljön är miljövänligare nu än innan de arbetade med Grön 
Flagg. Elever och personal är också mer delaktiga nu. 
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Fråga 3: Upplever ni att eleverna är mer miljömedvetna nu än innan ni arbetade med 
Grön Flagg? På vilket sätt då? 
 
All personal var helt överens om att eleverna är mer miljömedvetna nu. Mattanten arbetade 
inte på skolan innan de arbetade med Grön Flagg och kunde därför inte svara på den frågan. 
Miljöarbetet har blivit en självklarhet för eleverna och personalen behöver inte påminna dem 
om att t ex sopsortera. 
 
Resultatet av fråga 3 visar att Grön Flagg skapar aktiva och miljömedvetna 
samhällsmedborgare som förbättrar miljön. 
 
Fråga 4: Har ni märkt om eleverna gör saker hemma för att förbättra miljön? Har 
eleverna själva tagit initiativet till dessa förändringar eller är det deras föräldrar? 
 
Denna fråga tycker de är svår att svara på. De har frågat eleverna några gånger om hur de 
arbetar med miljön hemma men har inte någon klar uppfattning om detta. De vet att flera 
familjer sopsorterar och har varmkompost. De tror också att eleverna kan ha påverkat till en 
viss del. 
 
Denna fråga, som grundar sig på om eleverna tar med sig sina miljökunskaper utanför 
skolmiljön, fick jag inte något svar på. 
 
Fråga 5: Tror ni att Grön Flagg-projektet har påverkat eleverna så att de kommer att 
vara miljömedvetna även när de slutar på denna skola? 
 
Alla tror att elevernas förhållningssätt till miljön kommer att bestå. Några tror att eleverna 
kommer att vara mindre medvetna under deras tid som tonåringar men att eleverna kommer 
att återgå till sitt miljötänkande när de blir vuxna. Någon tror att det kommer att bli svårt för 
eleverna om de inte får stöd från sin omgivning. 
 
Resultatet av fråga 5 är att personalen tror att de har skapat aktiva och miljömedvetna 
samhällsmedborgare som förbättrar miljön och att det kommer att bestå. 
 
Fråga 6: Har föräldrarna påverkats av Grön Flagg? Exempel. 
 
Skolmåltidsbiträdet och lärarassistenten kan inte svara på den frågan eftersom de inte har 
någon kontakt med föräldrarna.  
De övriga är överens om att en del föräldrar har påverkats. Några familjer har inspirerats till 
att skaffa varmkompost och sorterar sitt avfall på ett bättre sätt nu. En annan familj har skänkt 
tyghanddukar till skolan. En personal svarar att hon tror att föräldrarna är lite stolta över 
skolans förhållningssätt till miljön. En annan personal tror att de har fått föräldrarna till att 
börja reflektera över miljön men att �steget är långt till handling�. 
 
Fråga 7: Är det genom personalen eller eleverna som föräldrarna har påverkats? 
 
Skolmåltidsbiträdet och lärarassistenten kan inte svara på den frågan eftersom de inte har 
någon kontakt med föräldrarna. En personal tror att det mest är eleverna som har påverkat 
sina föräldrar. De övriga tror att det är en påverkan från alla som är inblandade i projektet.  
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Att föräldrarna har påverkats visar att Grön Flagg skapar en bättre miljö även utanför 
skolmiljön. Lite motsägelsefullt är dock svaret på fråga 6 och 7 eftersom svaret på fråga 4 var 
att det var oklart om eleverna påverkade sin hemmiljö. 
 
Fråga 8: Tror ni att Grön Flagg-projektet har påverkat föräldrarna så att de kommer 
att vara miljömedvetna även när deras barn slutar på skolan? 
 
Skolmåltidsbiträdet och lärarassistenten svarar inte på den frågan eftersom de inte har någon 
kontakt med föräldrarna. De övriga tror att en del föräldrar kommer att fortsätta att vara det. 
En personal svarar att hon tror att föräldrarna behöver påminnas hela tiden, t ex genom media. 
 
Resultatet av fråga 6-8 är att Grön Flagg även skapar föräldrar som är aktiva och 
miljömedvetna samhällsmedborgare som förbättrar miljön. 
 
Fråga 8: Hur har Grön Flagg påverkat er själva? Exempel. 
 
All personal var redan innan de började arbeta med Grön Flagg intresserade av miljön. Tre av 
dem svarade att det inte är någon skillnad på deras förhållningssätt gentemot miljön. En 
personal har börjat sopsortera och är mer medveten nu. En personal svarar att hon är mer 
noggrann nu och en personal funderar på att skaffa varmkompost.  
 
Resultatet av denna fråga visar att personal som �startar upp� Grön Flagg redan är 
engagerade i miljön. Projektet påverkar dock vissa av personalen till att utvidga sitt 
miljöarbete. 
 
Fråga 9: Försöker ni att påverka andra utanför skolmiljön att vara miljömedvetna? 
 
Alla svarar ja på den frågan men av dem är det två som svarar sina egna barn. De övriga 
försöker påverka allt ifrån grannar till alla som de känner. 
 
Fråga 10: Tror ni att Grön Flagg-projektet har påverkat er så att ni kommer att vara 
miljömedvetna även när ni slutar att arbeta på den här skolan? 
 
Alla svarar ja på den frågan. Skulle de börja arbeta på en annan skola skulle de försöka 
påverka så att den skolan började arbeta mer miljöinriktat, under förutsättning att skolan inte 
redan gör det. 
 
Resultatet av fråga 9 och 10 visar att Grön Flagg skapar en personal som är aktiv och 
miljömedvetna och som förbättrar miljön. 
 
Resultatredovisning av intervjuer med elever 
Här följer en redovisning av de svar som jag fick av eleverna. Jag redovisar svaren i den 
ordning som jag ställde frågorna. Intervjuerna skedde i grupper med tre elever i varje grupp. 
Flickor för sig och pojkar för sig. Årskurs 1-3 för sig och årskurs 4-6 för sig. Alla fick samma 
frågor i samma ordning och jag lät eleverna svara var för sig. 
 
Jag redovisar flickor och pojkars svar var för sig ifrån respektive årskurs. Jag redovisar bara 
enskilda svar om de skiljer sig mycket ifrån de övriga. Två förtydligande vill jag göra, när 
eleverna pratar om att vara vuxna betyder det att de har flyttat hemifrån och har eget hushåll. 
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Eleverna går på skolan till och med årskurs 6, sedan får de åka skolskjuts till en skola inne i 
centrala kommun. 
 
Fråga 1: På vilket sätt förbättrar du miljön i skolan? 
 
Pojkar åk 1-3: Gemensamt svar är att de städar skolgården och vägkanterna genom 
samhället. De använder riktiga handdukar och har varmkomposter. De har ett eget potatisland 
i skolan. Skolan ska försöka att få bergvärme och solfångare.  
 
Pojkar åk 4-6: Gemensamt svar är att de sparar på elen och de använder riktiga handdukar. 
De använder sig av snålspolande kranar och toaletter. De sorterar soporna, använder en 
varmkompost och de har ett eget potatisland i skolan. De har också låtit isolera en vägg i 
skolan. Skolan ska försöka få bergvärme och solfångare. 
 
Flickor åk 1-3: Gemensamt svar är att de städar skolgården och vägkanterna genom 
samhället. De sopsorterar och har varmkompost. De sparar på elen, använder sig av egna 
muggar istället för engångsmuggar och använder tyghanddukar.  
 
Flickor åk 4-6: Gemensamt svar är att de städar vägkanterna genom samhället. De sorterar 
alla soporna och använder varmkompost. De har snålspolande toaletter och kranar, använder 
tyghanddukar och använder sig av egna muggar istället för engångsmuggar. De sparar på elen 
och skolan ska försöka att få bergvärme och solfångare. 
 
Resultatet av fråga 1 visar att Grön Flagg skapar en bättre miljö genom att skapa aktiva och 
miljömedvetna samhällsmedborgare. 
 
Fråga 2: Gör du och din familj något hemma för att vara rädda om miljön? 
 
Pojkar åk 1-3: Gemensamt svar är att de plockar upp skräp om de ser något. Två elever 
svarar att de pantar eller lämnar igen returflaskor/burkar. En elev svarar att de lämnar papper 
till pappersinsamlingen och att de har snålspolande kranar. En annan elev svarar att de har 
snålspolande toaletter hemma. En elev svarar att pappa har installerat en öppen spis för att få 
värme. 
 
Pojkar åk 4-6: Gemensamt svar är att de lämnar papper till pappersinsamlingen. Även 
returflaskor/burkar lämnas till pant eller återvinning. En elev lämnar igen batterier, har 
kompost och sparar på elen hemma. 
 
Flickor åk 1-3: Två av eleverna sopsorterar medan den tredje bara lämnar igen papper till 
pappersinsamlingen. En elev har kompost hemma och en annan elev plockar upp skräp. 
 
Flickor åk 4-6: Gemensamt svar är att de sopsorterar och sparar på elen bland annat genom 
att stänga av datorn när den inte används. Alla tre eleverna har en kompost.  
 
Fråga 3: Gjorde du och din familj något av det här tidigare innan du gick på den här 
skolan? 
 
Pojkar åk 1-3: En elev svarar att han pantade burkar. En annan elev svarar att han lämnade 
igen glasflaskor. Den tredje eleven svarar att han rensade upp gården från skrot. Alla svarar 
att de har blivit mycket bättre på att tänka på miljön. 
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Pojkar åk 4-6: En elev tycker inte att det har skett någon förändring. En annan elev tycker 
inte eller att det har skett någon större förändring men att de nu inte använder en för stor 
spisplatta i förhållande till kastrullen. Den tredje eleven svarar att de inte lämnade igen 
batterier förut. 
 
Flickor åk 1-3: Två av eleverna svarar att det inte har skett någon förändring. En elev svarar 
att hon inte kunde sköta komposten förut, vilket hon kan nu. 
 
Flickor åk 4-6: Två av eleverna svarar att det inte har skett någon förändring. Den tredje 
svarar att de sopsorterade och hade kompost men tänkte inte på att spara på elen. 
 
Resultatet av fråga 2 och 3 är att Grön Flagg skapar elever som är aktiva och miljömedvetna 
samhällsmedborgare som förbättrar miljön och att Grön Flagg även påverkar familjen. 
 
Fråga 4: Tror du att du kommer att fortsätta att vara rädd om miljön även när du har 
slutat på den här skolan? 
 
Pojkar åk 1-3: Gemensamt svar var ja utan att tveka. 
 
Pojkar åk 4-6: Alla var överens om att de lärt sig att vara rädda om miljön och att de skulle 
fortsätta att vara miljömedvetna hemma. Gemensamt är att de tror att de kommer att fortsätta 
att spara på elen. Om de ska gå på en skola som inte arbetar miljömedvetet skulle en elev 
kanske påpeka detta för lärarna. En elev svarade att han skulle uppmärksamma om någon 
annan elev kastade skräp på marken men han skulle inte säga åt personen i fråga. En elev tror 
att han ska ha kompost när han blir vuxen.  
 
Flickor åk 1-3: Gemensamt för eleverna är att de tror att de kommer att vara rädda om miljön 
när de blir vuxna. Två elever skulle inte vara det om de gick på en skola som inte arbetade 
miljöinriktat och en elev vet inte om hon skulle vara det. En elev svarar att hon tror det är lätt 
att glömma bort om inte någon påminner. 
 
Flickor åk 4-6: Gemensamt svar är att de tycker de har lärt sig att vara miljömedvetna. 
Däremot tror de inte att de skulle arbeta för att vara rädda om miljön på en skola som inte gör 
det. Det skulle kännas lite larvigt att hålla på med det på högstadiet svarar en tjej. En tjej tror 
att hon kommer att ha kompost när hon blir vuxen och en annan tror också att hon kommer att 
vara miljömedveten när hon blir vuxen. 
 
Fråga 5: Har du lärt någon att vara rädd om miljön? 
 
Pojkar åk 1-3: En elev svarar nej, för att alla vet redan om att man ska vara det. En annan 
elev svarar att han har lärt sin kusin, lillasyster och farfar. Den tredje eleven svarar att han har 
lärt sin syster. 
 
Pojkar åk 4-6: En elev har sagt till sin kusin att inte kasta skräp. En annan elev har sagt till 
sin mamma att inte slösa med elen. Den tredje eleven har pratat om komposten hemma. 
 
Flickor åk 1-3: En elev svarar att hon tror att hon har gjort det ibland. En annan elev svarar 
att hon inte har gjort det. Den tredje eleven säger till när andra kastar skräp. 
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Flickor åk 4-6: En elev vet inte. En annan elev tror att hon har gjort det. Den tredje eleven 
har sagt till om någon har slängt skräp i naturen, men det är inte ofta. 
 
Resultatet av fråga 4 och 5 visar att Grön Flagg skapar aktiva och miljömedvetna 
samhällsmedborgare som förbättrar miljön. 
 
Resultatredovisning av intervjuenkäten till föräldrarna. 
Enkäten finns som bilaga nr 2. Elevunderlaget var 47 stycken. Dessa 47 elever representerade 
ett familjeunderlag på 33 stycken. Jag skickade ut 66 stycken enkäter med förhoppning om att 
båda vårdnadshavarna skulle svara var för sig. 30 enkäter blev besvarade, detta motsvarar 
45% av de utskickade. Jag har valt att benämna eleverna i frågeenkäten med epitetet 
�mitt/mina� eller �ditt/dina� barn. Detta för att flera av föräldrarna har mer än ett barn på 
skolan. 
 
Jag redovisar svaren i procent. De två sista frågorna innebar att föräldrarna skulle ge exempel. 
Här redovisar jag bara enskilda svar var för sig om de skiljer sig mycket från de övriga. En del 
föräldrar har svarat på de båda sista frågorna redan på den första frågan och jag har då tolkat 
svaren var för sig. 
 
Fråga 1: Jag har fått information från skolan om projektet Grön Flagg. 
Mycket 33% 
Lite 53% 
Inte alls 3% 
10% hade inte svarat på frågan. Om man adderar procenttalen så blir det bara 99%, detta på 
grund av avrundningen som är gjord av talen. 
 
Fråga 2: Jag är mer miljömedveten nu än innan mitt/mina barn började på en skola 
som arbetar med projektet Grön Flagg. 
Mycket 13% 
Lite 43% 
Inte alls 43% 
Om man adderar procenttalen så blir det bara 99%, detta på grund av avrundningen som är 
gjord av talen. 
 
Resultatet av fråga 1 och 2 visar att föräldrarna är medvetna om att skolan arbetar med Grön 
Flagg och att projektet har påverkat ungefär hälften av dem till att bli mer aktiva och 
miljömedvetna samhällsmedborgare som förbättrar miljön. 
 
Uppföljning till fråga 2: Om ni svarade Mycket eller Lite på ovanstående fråga; gå 
vidare till fråga nr tre. Om ni svarade Inte alls; gå vidare till fråga nr sex. 
43% svarade Inte alls på fråga nr 2. Av dessa 43% gjorde 6% fel och svarade på fråga nr 3-5 
fast de hade svarat Inte alls på fråga nr 2. Detta innebär att de svarar på frågor som går ut på 
att de har blivit mer miljömedvetna fast de på fråga nr 2 har svarat att de inte har blivit mer 
miljömedvetna. Eftersom jag inte vet hur de har tänkt så har jag valt att redovisa deras svar 
bland dem som har svarat på fråga 3-5. Detta innebär att 37% inte svarade på fråga 3-5. 
 
Fråga 3: Det är personalen på skolan som har påverkat mig till att bli mer miljö-
medveten. 
Mycket 3% 
Lite 40% 
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Inte alls 20% 
 
Fråga 4: Det är mitt/mina barn som har påverkat mig till att bli mer miljömedveten. 
Mycket 23% 
Lite 37% 
Inte alls 3% 
 
Fråga 5: Det är någon/någonting utanför skolmiljön som har påverkat mig till att bli 
mer miljömedveten. 
Mycket 13% 
Lite 40% 
Inte alls 3% 
7%, förutom de 37% som inte ska svara på frågan, har inte svarat på frågan. 
 
Resultatet av fråga 3-5 visar att det till stor del är eleverna som påverkar sina föräldrar till 
att vara mer miljömedvetna. Även samhället utanför skolan påverkar föräldrarna, till och 
med mer än personalen på skolan. Detta resultat visar att Grön Flagg skapar aktiva och 
miljömedvetna samhällsmedborgare, eleverna, som också påverkar sin omgivning till att 
förbättra miljön. 
 
Fråga 6: Mitt/mina barn är mer miljömedvetna nu än innan de började på den här 
skolan. 
Mycket 43% 
Lite 40% 
Inte alls 17% 
 
Uppföljning till fråga 6: Om ni svarade Mycket eller Lite på ovanstående fråga; gå 
vidare till fråga nr 7. Om ni svarade Inte alls på ovanstående fråga; gå vidare till fråga 
nr 10. 
17% svarade Inte alls och har hoppat över fråga 7-9. 
 
Fråga 7: Det är personalen på skolan som har påverkat mitt/mina barn till att bli mer 
miljömedvetna. 
Mycket 50% 
Lite 33% 
Inte alls 0% 
 
Fråga 8: Det är jag som förälder som har påverkat mitt/mina barn till att bli mer 
miljömedvetna. 
Mycket 17% 
Lite 57% 
Inte alls 10% 
Om man adderar procenttalen blir det 101%, detta på grund av avrundningen av talen. 
 
Fråga 9: Det är någon/någonting utanför skolmiljön som har påverkat mitt/mina barn 
till att bli mer miljömedvetna. 
Mycket 10% 
Lite 53% 
Inte alls 20% 
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Resultatet av fråga 6-9 är att eleverna som arbetar med Grön Flagg blir mer aktiva och 
miljömedvetna samhällsmedborgare som förbättrar miljön.  
 
Fråga 10: Jag försöker påverka andra i min omgivning (utanför skolmiljön) till att bli 
mer miljömedvetna. 
Mycket 13% 
Lite 43% 
Inte alls 43% 
Om man adderar procenttalen blir det bara 99%, detta på grund av avrundningen av talen. 
 
Fråga 11: Mitt/mina barn försöker påverka andra i sin omgivning (utanför skolmiljön) 
till att bli mer miljömedvetna. 
Mycket 23% 
Lite 50% 
Inte alls 27% 
 
Resultatet av fråga 10 och 11 är att det i större grad är eleverna som försöker påverka sin 
omgivning till att bli mer miljömedvetna än vad föräldrarna gör. Detta resultat visar att det 
är Grön Flagg som har skapat aktiva och miljömedvetna samhällsmedborgare som vill 
förbättra miljön. 
 
Fråga 12: Jag tror att jag kommer att fortsätta vara miljömedveten även när mitt/mina 
barn inte längre går på en skola som arbetar med projektet Grön Flagg. 
Mycket 47% 
Lite 43% 
Inte alls 3% 
7% har inte svarat på frågan. 
 
Fråga 13: Jag tror att mitt/mina barn kommer att fortsätta vara miljömedvetna även 
efter att de har slutat på en skola som arbetar med projektet Grön Flagg. 
Mycket 60% 
Lite 37% 
Inte alls 3% 
 
Resultatet av fråga 12 och 13 visar att Grön Flagg skapar aktiva och miljömedvetna 
samhällsmedborgare som förbättrar sin miljö. 
 
Svara så utförligt som möjligt på nedanstående frågor 
 
Ge exempel på hur du är mer miljömedveten nu än innan ditt/dina barn gick på en 
skola som arbetar med projektet Grön Flagg. 
57% har inte svarat på denna fråga. Av dessa 57% är det 29% som har svarat Lite på fråga nr 
2 och därför borde ha svarat på frågan eftersom de blivit Lite mer miljömedvetna. De övriga 
28% har svarat Inte alls på fråga nr 2 och kan därför inte svara på frågan. 43% har svarat på 
frågan. Ett svar är svårtolkat eftersom föräldern har svarat att hon/han �har blivit det� men ger 
inte några konkreta exempel, hon/han har även svarat Inte alls på fråga nr 2. Så jag har valt att 
låta det svaret tillhöra de 43% som har gett exempel på hur de har blivit mer miljömedvetna 
eftersom hon/han skriver att hon/han har blivit det. 
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Kompost, sopsortering, spara på energin och inhandling av miljömärkta varor är de saker som 
föräldrarna huvudsakligen nämner som de antingen har börjat med eller också blivit bättre på. 
Att handla återvinningsbara artiklar och att inte kasta skräp i naturen är ytterligare två svar 
som några få svarar. 
 
En förälder svarar att hon/han �är mer aktiv för barnens skull�. Denna förälder ger inte några 
konkreta exempel på hur hon/han har blivit mer miljömedveten men jag har valt att låta det 
svaret tillhöra de 43% som har gett exempel på hur de har blivit mer miljömedvetna eftersom 
hon/han svarar att hon/han har blivit det. 
 
Ge exempel på hur ditt/dina barn är mer miljömedvetna nu än innan de gick på en skola 
som arbetar med projektet Grön Flagg. 
47% har inte svarat på frågan. Av dessa 47% är det 71% som på fråga nr 6 har svarat Mycket 
eller Lite och borde därför ha svarat på frågan eftersom de anser att deras barn är mer 
miljömedvetna. De övriga 29% har svarat Inte alls på fråga nr 6 och kan därför inte svara på 
frågan. 53% har svarat på frågan. 
 
Duktiga på sopsortering, hjälper till och kan sköta komposten, slänger inte skräp i naturen och 
sparar på elenergin är de saker som föräldrarna huvudsakligen nämner. En förälder svarar 
också �att köpa miljövänliga saker som går att återvinna�. En annan förälder svarar att �Sedan 
säger barnen till om jag inte beter mig som de fått lära sig i skolan�. Två föräldrar ger sådana 
svar att jag tolkar det som att de svarar på hur de är miljömedvetna i skolan. Jag har valt att 
låta de svaren tillhöra de 53% som har svarat på frågan eftersom svaren tyder på att barnen 
har blivit mer miljömedvetna. Två föräldrar ger inte några konkreta exempel men svarar att de 
tycker att skolan påverkar deras barn mer än vad de själva gör. Båda svaren tolkar jag som att 
barnen är mer miljömedvetna och jag har valt att låta de svaren tillhöra de 53% som har svarat 
på frågan. Ett svar är svårtolkat eftersom föräldern svarar att hon/han tycker det är �svårt att 
ge något exempel�. Jag vet inte vad som kommer hemifrån el. från skolan.� Denna förälder 
har även svarat Inte alls på fråga nr 6 vilket är motsägelsefullt till detta svar. Jag har valt att 
låta det svaret tillhöra de 53% som har svarat på frågan eftersom svaret antyder att barnet har 
blivit ner miljömedvetet. 
 
Resultatet av dessa svar visar på konkreta exempel på hur Grön Flagg har skapat en bättre 
miljö genom att skapa aktiva och miljömedvetna samhällsmedborgare 
 
Sammanfattning av resultaten 
Personalintervjuerna, elevintervjuerna och föräldraintervjuerna visar att Grön Flagg skapar 
samhällsmedborgare som är aktiva och miljömedvetna och som förbättrar sin miljö. 
 
Personalen är redan innan de börjar arbeta med Grön Flagg-projektet aktiva och 
miljömedvetna samhällsmedborgare. Projektet påverkar eleverna så att större delen av dem 
blir aktiva och miljömedvetna samhällsmedborgare. Föräldrar påverkas sedan i sin tur och här 
har andelen som blir aktiva och miljömedvetna samhällsmedborgare sjunkit i jämförelse med 
eleverna. Näst på tur är övrig omgivning som inte påverkas mycket. 
 
Hur man går tillväga för att miljöcertifiera en skola har jag fått svar på. Skolan gör en 
anmälan som innehåller ett valt arbetstema och 5 konkreta uppnåendemål till organisationen 
Håll Sverige Rent. Sedan har skolan ett år på sig att arbeta för att uppnå målen. Under arbetets 
gång måste skolan följa vissa riktlinjer och arbetet ska leda till att förbättra miljön. Slutligen 
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lämnar skolan in en rapport till organisationen Håll Sverige Rent där resultaten redovisas. Blir 
rapporten godkänd erhåller skolan utmärkelsen Grön Flagg. 
 
 
 
 
Diskussion 
 
Syftet med detta arbete var dels att jag ville veta hur man går tillväga för att miljöcertifiera en 
skola. Dels att undersöka om Grön Flagg-arbetet leder fram till att skapa en bättre miljö 
genom att skapa aktiva och miljömedvetna samhällsmedborgare. 
 
Litteraturen som jag har använt mig av har givit mig svar på hur man arbetar med Grön Flagg 
och vad projektet är. Min studie av en skola som arbetar med Grön Flagg har visat mig hur 
man i praktiken arbetar med Grön Flagg. Jag tycker att skolans sätt att arbeta med Grön Flagg 
stämmer överens med de riktlinjer som finns för arbetet. Däremot har jag noterat att en stor 
del av arbetet drivs av några eldsjälar och att arbetet genomförs med hjälp av de personliga 
kontakter som personalen har. T ex så är den kommunalpolitiker som skrev under anmälan en 
klassförälder, personen som nominerade skolan till kommunens miljöstipendium är en make 
till en av personalen och personen som skolan säljer sin kompostjord till, det är en mamma till 
en av personalen. Nu kan inte jag avgöra om det skulle gå att genomföra projektet ändå, men 
min teori är att det skulle gå. Är det fel att projektet genomförs med hjälp av �personliga 
kontakter�? Syftet med Grön Flagg är ju att skapa en bättre miljö genom att skapa aktiva och 
engagerade samhällsmedborgare. Här har man ju nått ut till individer som inte går på skolan 
men som engagerar sig ändå. När jag jämför med vad som står i kursplanen och hur Grön 
Flagg påverkar de som arbetar med projektet tycker jag att arbetet leder fram till att målen 
som jag refererat till uppnås.  
 
En fråga som jag inte fått svar på, som inte hörde till min undersökning men som ändå 
väcktes under arbetets gång, är hur jag ska tolka ordet miljöcertifiering ? Litteraturen har 
använt sig av olika benämningar t ex miljömärkning, miljöcertifiering, projekt och arbete. 
Min slutsats är att det är en bra profil för skolan att vara en Grön Flagg-skola men att det i 
riktig bemärkelse, det vill säga att det är en svensk myndighet som har infört denna 
miljöcertifiering, inte är någon miljöcertifiering på samma sätt som t ex ISO 14001 eller 
KRAV märkta varor. Själv har jag använt mig av och blandat de olika uttrycken. 
 
I litteraturen som jag har läst står det att skolorna arbetar minst sex och längst tolv månader 
för att uppnå sina mål. Varför det är den tidsbegränsningen har jag inte kunnat få något svar 
på. Att man behöver ha någon slags tidsbegränsning förstår jag och kanske tycker man att det 
är lagom med ett läsår, oftast så planerar man skolarbetet termins eller läsårsvis. 
 
Genom mina intervjustudier anser jag att jag har fått svar på frågan om projektet Grön Flagg 
leder fram till att skapa en bättre miljö genom att skapa aktiva och miljömedvetna 
samhällsmedborgare. Det tycker jag att projektet gör, om än i liten skala och bara i den miljö 
som de inblandade befinner sig i. Men man kan fundera på tanken om alla skolor skulle arbeta 
enligt Grön Flagg, hur skulle effekten bli då? Antagligen skulle det påverka en stor del av 
samhällsmedborgarna, åtminstone under den tiden som de gick eller hade anhöriga som gick i 
skolan.  
Den svaga länken i projektet tycker jag är när eleverna/personalen slutar på skolan som 
arbetar med Grön Flagg. En del av dem kommer antagligen inte att bli några aktiva och 
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miljömedvetna samhällsmedborgare. Det tycker jag att mina intervjuer visade. Men jag tycker 
också att intervjuerna visade att några elever, personal och föräldrar har påverkats så att de 
kommer att vara aktiva och miljömedvetna samhällsmedborgare och skapa en bättre miljö 
även efter att de har lämnat Grön Flagg. Då anser jag att projektet har lyckats om det har 
påverkat några individer. 
 
Man kan dra vissa paralleller med min undersökning och med den forskning som tidigare har 
gjorts, examensarbetet vid Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping. Jag 
har inte jämfört den skolan som arbetar med Grön Flagg med en skola som inte gör det, så jag 
kan inte se någon skillnad mellan några elever. Men jag tycker ändå att jag kan säga att 
eleverna på skolan jag har undersökt har en stor framtidstro på att själva kunna arbeta för en 
bra miljö. Detta stämmer med vad resultatet blev från föregående undersökning. Men 
eftersom jag inte har kunnat läsa den undersökningen så vet jag inte hur de mätningarna gick 
till och därför vill jag inte dra för stora paralleller vid min jämförelse.  
 
När jag kritiskt granskar detta arbete som jag gjort kan jag konstatera att enkäten som jag 
skickade ut till föräldrarna innehöll två fel. Dels så var inte ordet �miljömedvetenhet� något 
bra ordval. Miljömedvetenhet kan ju innebära två saker, dels att man rent praktiskt är 
miljömedveten och dels att man är miljömedveten i tanken men inte genom handling. Detta 
tänkte inte jag på utan för mig innebar ordet bara att man är miljömedveten rent praktiskt. 
Men en del föräldrar verkar ha uppfattat ordet med den andra innebörden, vilket ledde till att 
jag inte fick de svar jag ville från alla föräldrar som svarade. Sen så blev det fel på enkäten 
vid de två sista frågorna, där jag ville att de skulle skriva ner sina svar. Det kom med nummer 
framför frågorna när det inte skulle ha varit några nummer alls. Detta är dock ett litet fel och 
jag tror inte att det påverkade mitt resultat, antagligen så var det inte alls många som 
uppmärksammade det. Däremot så skulle jag ha lagt till att frågorna gällde hur de är i 
hemmet, det var det jag var ute efter att undersöka. Nu missuppfattade någon förälder och 
svarade istället på vad de gör i skolan på de två sista frågorna. 
 
Antalet föräldrar som svarade på enkäten var knappt hälften, bra eller dåligt? Jag vet inte för 
jag har inte något att jämföra med. Jag är nöjd med det antalet. Alla elever har kanske inte två 
vårdnadshavare eller också så träffade de bara en av dem under tiden som enkäten skulle 
besvaras. En del föräldrar var kanske för lata eller ville inte svara på enkäten. Däremot är jag 
inte nöjd med att det bara var 43% respektive 57%, av de totalt 45% som svarade på enkäten, 
som svarade på de två sista frågorna. Jag tror att de personer som inte svarade på dessa frågor 
helt enkelt inte orkade att skriva ner något där, det krävde ju lite mer tankeverksamhet och tid. 
 
När jag funderar över mina elevintervjuer tycker jag att de yngre eleverna var mer 
optimistiska över sin framtida miljömedvetenhet. Detta tror jag beror på att de ännu inte kan 
ställa sina erfarenheter i relation till något annat. De äldre eleverna har däremot förmågan att 
kunna reflektera över hur det skulle vara att vara miljömedveten på högstadiet och kan också 
föra det resonemanget att de inte kommer att vara miljömedvetna under tonåren men kanske 
sen när de blir vuxna. 
 
Jag tycker att svaren på mina frågor från personal, elever och föräldrar stämmer överens med 
varandra. Det stärker min slutsats att Grön Flagg skapar en bättre miljö genom att skapa 
aktiva och deltagande samhällsmedborgare. 
 
Vid min intervjustudie valde jag att intervjua personalen på skolan var för sig för att se om 
deras svar skulle skilja sig från varandra när de inte påverkades av varandras svar. Jag tycker 
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inte att svaren skiljde sig från varandra utan de hade samma inställning till sitt miljöarbete i 
skolan. 
 
Själv skulle jag kunna tänka mig att arbeta för att skapa en Grön Flagg-skola. Men jag skulle 
inte själv vilja vara den drivande kraften utan i sådana fall att all personal på skolan är positivt 
inställda och jobbade för Grön Flagg. 
 
 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Genom detta arbete har jag skaffat mig kunskap om hur en skola kan arbeta med Grön Flagg 
och vad projektet innebär. Jag har också undersökt om målet med arbetet uppnås, vilket jag 
genom min undersökning kommit fram till att det gör.  
 
Under tiden som jag har arbetat med detta examensarbete har frågor och funderingar dykt upp 
i mitt huvud. Jag skulle tycka det vore intressant att undersöka om de som var inblandade i 
min undersökning nu har samma tankar och åsikter när deras omgivning har ändrats. Det vill 
säga om eleverna är miljömedvetna när de blir vuxna, om personalen är miljömedvetna när de 
byter skola och om föräldrarna är miljömedvetna när deras barn byter skola? Någon sådan 
undersökning har nog inte gjorts, helt säker kan jag ju inte vara, i Sverige, antagligen inte för 
att projektet bara har funnits sedan 1996. 
 
Vidare vore det intressant att undersöka hur många skolor det är som fortsätter att arbeta 
enligt Grön Flagg efter att den första entusiasmen har lagt sig. Nu verkar det som om en hel 
del dras med i projektet för att det ligger i tiden att värna om miljön. En sådan undersökning 
är inte möjlig att genomföra förrän om några år eftersom projektet bara fungerat i sex år i 
Sverige. 
 
En annan tanke som har slagit mig är frågan om hur mycket projektet hänger på om det finns 
eldsjälar som driver det, och vad som händer ifall dessa eldsjälar byter skola? Fortsätter då 
skolan med projektet och startar denna eldsjäl upp projektet på sin nya arbetsplats? 
 
Än så länge är Grön Flagg-projektet tämligen ungt så man måste vänta några år till innan man 
kan göra undersökningar som följer upp hur projektet utvecklar sig. 
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Bilaga 1 
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  Bilaga 2 
 

Hej alla föräldrar! 
 
Jag är en student som läser på Lärarhögskolan vid Linköpings universitet. 
Just nu arbetar jag med mitt examensarbete och jag har valt att arbeta 
med Grön Flagg. 
Detta val och det faktum att jag är bosatt i Finspång har fört mig till 
Ljusfalls skola, som arbetar med Grön Flagg. 
Nu behöver jag hjälp utav er föräldrar och ni gör mig en jättetjänst om ni 
vill besvara denna frågeenkät. Jag vill (om det är möjligt) att båda 
föräldrarna svarar var för sig på en varsin enkät så därför får ni hem två 
stycken enkäter.  
Alla svar är anonyma och enkäten återlämnas sedan till skolan senast nu på 
måndag, d v s den 18/3. 
 
Tack för hjälpen, 
med vänliga hälsningar Sara Carlsson. 
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FRÅGEENKÄT TILL FÖRÄLDRAR 

 
 
Kryssa i den ruta som  Mycket Lite Inte alls 
överensstämmer bäst. 
 
1. Jag har fått information från skolan          
om projektet Grön Flagg.                                                                                  
 
2. Jag är mer miljömedveten nu än 
innan mitt/mina barn började på  
en skola som arbetar med projektet  
Grön Flagg.                                                                                                        
 
Om ni svarade Mycket eller Lite på ovanstående fråga; gå vidare till fråga nr tre. Om ni 
svarad Inte alls; gå vidare till fråga nr sex. 
 
3. Det är personalen på skolan som 
har påverkat mig till att bli mer 
miljömedveten.                                                                                                  
 
4. Det är mitt/mina barn som har 
påverkat mig till att bli mer 
miljömedveten.                                                                                                  
 
5. Det är någon/någonting utanför 
skolmiljön som har påverkat mig till  
att bli mer miljömedveten.                                                                                
 
6. Mitt/mina barn är mer miljömed- 
vetna nu än innan de började på  
den här skolan.                                                                                                   
 
Om ni svarade Mycket eller Lite på ovanstående fråga; gå vidare till fråga nr 7. Om ni 
svarade Inte alls på ovanstående fråga; gå vidare till fråga nr 10. 
 
7. Det är personalen på skolan som  
har påverkat mitt/mina barn till att 
bli mer miljömedvetna.                                                                                     
 
 
8. Det är jag som förälder som har 
påverkat mitt/mina barn till att bli 
mer miljömedvetna.                                                                                           
 
9. Det är någon/någonting utanför  
skolmiljön som har påverkat mitt/mina  
barn till att bli mer miljömedvetna.                                                                   
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 Mycket Lite Inte alls 
 
10. Jag försöker påverka andra i min 
omgivning (utanför skolmiljön) 
till att bli mer miljömedvetna.                                                                              
 
11. Mitt/mina barn försöker påverka 
andra i sin omgivning (utanför 
skolmiljön) till att bli mer miljö- 
medvetna.                                                                                                           
 
12. Jag tror att jag kommer att 
fortsätta vara miljömedveten även  
när mitt/ mina barn ej längre går på  
en skola som arbetar med projektet  
Grön Flagg.                                                                                                          
 
13. Jag tror att mitt/mina barn kommer 
att fortsätta vara miljömedvetna 
även efter att de har slutat på en  
skola som arbetar med projektet 
Grön Flagg.                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svara så utförligt som möjligt på nedanstående frågor. 
 
11. Ge exempel på hur du är mer miljömedveten nu än innan ditt/dina barn gick på en skola 
som arbetar med projektet Grön Flagg. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
12. Ge exempel på hur ditt/dina barn är mer miljömedvetna nu än innan de gick på en skola 
som arbetar med projektet Grön Flagg. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Tack så mycket för din medverkan. 
 
 
 
 


