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Förord 
 
Vi vill rikta ett särskilt tack till all personal på Flodafors skola för ett vänligt bemötande. Vi 

tackar Leif Ranemo, rektor på Flodafors skola för hans positiva mottagande. Tack till Håkan, 

Birgitta och Lasse för att de lät oss delta i deras undervisning och ta del av den erfarenhet och 

kunskap som de besitter. Eva i köket tackar vi för att hon visade oss hur en kokerska kan vara 

involverad i skolans undervisning och hjälpte oss att se vilken viktig roll hon har.  

Vi vill även tacka Mikael för att han tog sig tid till att informera oss om hur undervisningen 

på Flodafors skola utvecklats genom åren. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att ta reda på vad miljöundervisningen i Flodafors skola handlar om. 

Vi ville även undersöka vilka olika arbetssätt som förekommer. Den teoretiska delen i arbetet 

behandlar olika dimensioner av miljöundervisning och olika undervisningstraditioner. Vi har 

även berört vad som betonas i de nationella styrdokumenten när det gäller miljö. 

 

Vi använde oss av en kvalitativ metod, där observation, intervju och dokumentanalys 

användes som teknik. Tiden var en begränsande faktor i undersökningen vilket medförde en 

svårighet att dra generella slutsatser om miljöundervisningen på Flodafors skola. Däremot 

kom vi fram till att skolan uppfyller läroplanens krav. Miljöundervisningen integreras på olika 

sätt i skolans undervisning. Lärarna är själva miljömedvetna och använde sig av 

utomhuspedagogik och friluftspedagogik för att ge eleverna positiva naturupplevelser, som 

förhoppningsvis ska leda till miljömedvetna elever. I undervisningen identifierade vi de olika 

miljöundervisningstraditioner som definierats i teorin; Faktabaserad undervisning, 

Normerande undervisning och Undervisning om hållbar utveckling. Den sistnämnda är den 

som skolverket förespråkar idag. 
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Inledning 
 
Miljöundervisningen tillskrivs sådan vikt att den numera är inskriven i skollagen. I läroplanen 

benämns miljöundervisning som en viktig del i skolans undervisning. I internationella möten 

och konferenser om den globala miljön har miljöutbildning betraktats som ett svar på den 

växande miljökrisen. I Brundtlandsrapporten Vår gemensamma framtid (1987), fastställdes att 

världens lärare har en viktig roll att spela för att åstadkomma de sociala förändringar som 

krävs för hållbar utveckling (Skolverket, 2002). 

 

Miljöundervisning i skolan kan inte betraktas som ett eget ämne utan något som berör alla 

ämnen i skolan. Det handlar om så mycket mer än bara kompostering eller växthuseffekten 

vilket många förknippar med miljö. Miljöfrågor kan ha olika utgångspunkter, till exempel kan 

vi utgå från ett ekologiskt perspektiv där miljöproblemen ska lösas genom att människan 

anpassar sig efter naturens villkor, eller från ett samhällsvetenskapligt perspektiv där det 

handlar om vilket framtida samhälle vi vill skapa och där de demokratiska processerna är i 

fokus. Det är viktigt att diskutera vad skolans miljöundervisning ska leda till och vilka 

områden undervisningen ska behandla (Skolverket, 2002).  

 

Vår studie handlar om miljödidaktik. Didaktik betyder undervisningslära och behandlar 

frågorna vad, hur och varför. Vad- frågan handlar om undervisningens innehåll, Hur- frågan 

berör vilket arbetssätt som används, och Varför- frågan på vilka grunder ett visst innehåll och 

vissa metoder har valts. I didaktisk forskning är innehållet i fokus. Det kan till exempel 

handla om utbildningsinnehåll, undervisningsinnehåll, lärandeinnehåll. De tre didaktiska 

frågorna ovan kan betraktas från tre olika perspektiv: lärar-, elev- och samhälleligt perspektiv 

(Sandell, Öhman, Östman., 2003). 

 

Lärarperspektivet innebär att forskningen handlar om att skapa förståelse för lärarens 

verksamhet och tankar och berör frågor som; vilket kunskapsinnehåll läraren väljer och 

varför; viket arbetssätt läraren använder och varför och vilka faktorer som påverkar lärarens 

val av innehåll och arbetssätt. Forskningen kan också utgå ifrån ett elevperspektiv, och är då 

inriktad på vilken betydelse elevernas tidigare erfarenheter har för lärandet av kunskap och 

värderingar. Forskningen undersöker också vilken inverkan undervisningens upplägg och 

innehåll har för lärandet. Ett samhällsperspektiv på forskningen innebär att man undersöker 
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hur politiska beslut, utbildningstraditionen och samhällets utveckling påverkar 

undervisningens utformning (Sandell et al., 2003).  

 

Vi har undersökt miljöundervisningen på en svensk grundskola; Flodafors skola som ligger 

utanför Katrineholm. Vårt syfte är att undersöka hur miljöundervisning kan bedrivas i 

praktiken. De kunskapsmål som finns att läsa om miljöundervisning i de nationella 

styrdokumenten kan uppfattas som opreciserade, och det är därför intressant att undersöka 

vilka val som lärarna på en skola har gjort när det gäller innehåll och utformning. Vår studie 

utgår från ett lärarperspektiv. 

 

För en yrkesverksam lärare är frågorna vad, hur och varför viktiga. Här nedan preciseras de 

frågeställningar som ligger till grund för vår studie. 

 

 

Syfte och frågeställning 
 
Vad handlar miljöundervisningen på Flodafors skola om? 

Vilka kunskaper och förhållningssätt vill skolan att eleverna ska utveckla när det gäller miljö- 

och naturfrågor? 

Vilka arbetssätt och metoder använder sig lärarna av i sin undervisning? 

Vilken undervisningstradition förespråkas av Skolverket idag?  

Hur ser debatten om miljöundervisning ut idag? 

 

 

Teori 
 

För att kunna diskutera vad miljöundervisning innebär behöver vi först definiera de centrala 

begreppen natur och miljö och vilka dimensioner som ryms inom miljöproblemen. 

 

Naturbegreppet är kulturellt konstruerat. Därför finns det olika tolkningar av vad som menas 

med miljö- och naturresursproblem. Det är emellertid något som alltid har funnits i 

mänsklighetens historia. Idag är problemen stora och aktuella och därför är det viktigt att vi 

problematiserar vår syn på natur och miljö (Sandell et al., 2003). 
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Vi använder de olika begreppen i bemärkelsen: 
• vår totala omgivning (inkl. ”natur” och ”kultur”) för miljö;  

• de element och processer i denna omgivning som inte människan medvetet kontrollerar 

och styr för natur /…/  

• det som utifrån en viss samhällsform och teknologi är intressant att utvinna och 

omvandla från att bara vara en del i miljön till något man vill använda blir resurser, 

och om dessa direkt härrör från naturen (enl. ovan) så omvandlas element och 

processer i naturen till naturresurser,  

• om människan överhuvudtaget upplever problem i sin relation till sin omgivning kan vi 

tala om miljöproblem, men för att anknyta till allmänt språkbruk så reserverar vi här 

det begreppet för sådana miljöproblem där naturen (enl. ovan) spelar en tydlig roll och 

där vi samtidigt tror att människans aktiviteter har en avgörande roll. Detta till skillnad 

från ”naturkatastrofer” som jordbävningar, stormar etc. där vi inte tror att människan 

har en avgörande roll (Sandell et al., 2003, sid. 32). 

 

 

Miljöproblematikens dimensioner 
 
Under 1900-talet fokuserades debatten om miljöproblemen kring de lokala och koncentrerade 

utsläppen. Då kunde miljöproblemen härledas från till exempel ett utsläpp från ett avloppsrör. 

Det var ett konkret och synligt problem till skillnad från dagens diffusa och globala 

miljöproblem. Idag handlar det inte längre om utsläpp från ett specifikt avloppsrör utan om 

läckage från jordbruk och biltrafik. Ett annat exempel är den globala växthuseffekten som 

betraktas som vår tids mest allvarliga miljöproblem. Samtidigt är växthuseffekten inget 

synligt fenomen och vi måste bli övertygade av experter om att det är ett verkligt problem 

(Sandell et al., 2003).   

 

Idag är det också aktuellt ur miljösynpunkt att diskutera vad som produceras i våra fabriker 

och inte bara vilka utsläpp som fabrikerna åstadkommer. Miljöproblemen är kopplade till 

nutidsmänniskans livsstil och konsumtion, det vill säga vilka produkter människan 

konsumerar i sitt vardagliga liv, varifrån produkterna kommer, vilka råvaror som används vid 

tillverkningen och vart produkterna tar vägen efter konsumtion. Blir de till sopor eller återgår 

de till ett kretslopp (Sandell et al., 2003)? 

 

Andra aktuella frågor som rör miljö- och naturresursproblem är de ökade skillnaderna i 

levnadsstandard, orättvisa förhållanden i världen och resursfördelning. Denna globalisering av 
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problemen har medfört ett behov av internationella avtal, där länder tillsammans kommer 

överens om en gemensam handlingsplan. Det är sedan upp till varje lands parlament att ta 

beslut om att följa planen (Sandell et al., 2003). 

 

Stenmark urskiljer tre dimensioner betraktande miljöproblemens karaktär: en 

naturvetenskaplig, en samhällsvetenskaplig och en värdemässig dimension (Stenmark, 2000).  

De tre dimensionerna kan betraktas som en kunskapsgrund till vilka frågor som 

miljöundervisningen i skolan ska behandla.  

 

 

Naturvetenskaplig dimension 
 

Ekologisk kunskap om hur naturen fungerar och hur vi människor påverkar ekosystemen 

behövs för att kunna fatta beslut om den fortsatta samhällsutvecklingen. Vi behöver till 

exempel naturvetenskaplig information angående biologisk mångfald, försurning av sjöar och 

luftföroreningar (Sandell et al., 2003).  

 

Ekologisk förståelse innebär kunskap om kretsloppen i naturen. För att se vilka krafter som 

driver kretsloppen i naturen behövs förståelse om energibegreppet. Till exempel bör man 

kunna skilja på den energi som vi utvinner ur lagrade energikällor såsom stenkol, olja och 

gas; och den energi som härstammar från solen. För att förstå samspelet i naturen behövs det 

bland annat kunskap om näringskedjor och mångfald (Brunner, 1996). 

 

 

Samhällelig dimension 
 
Den samhälleliga informationen består till exempel av vilka olika typer av livsstilar som 

finns, konsumtionsmönster och samband mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. 

Den samhälleliga dimensionen av miljöproblematiken innebär att vi måste kunna relatera 

olika miljöfrågor till teorier om samhället. Här redogör vi kortfattat för den 

samhällsvetenskapliga debatten som rör vetenskapens förändrade roll. 
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De idéer som ligger till grund för det moderna industrisamhällets framväxt utvecklades 

framförallt under Upplysningstiden på 1700-talet. Denna tid präglades av en tro på människan 

som en fri varelse, i grund och botten god och förnuftig och med en naturlig vilja att handla 

efter sitt eget och andras bästa. Människan skulle frigöra sig från de tankesystem, framförallt 

religiösa, som styrt deras liv tidigare, och bilda sig en egen uppfattning i olika frågor. Men för 

att kunna göra detta behövde människan vetenskapliga objektiva fakta. Människan skulle med 

hjälp av vetenskapen få kontroll över sin tillvaro. Det handlade framförallt om att med 

kunskap om naturens lagar kunna styra naturens skeenden och på så vis anpassa naturen efter 

människans önskemål (Sandell et al., 2003).   

 

Samhället har genomgått många förändringar, men fortfarande har vetenskapen stort 

inflytande i det senmoderna samhället1. Ett centralt begrepp i det senmoderna samhället är 

reflexivitet. Med detta menas att vi ifrågasätter våra egna förutsättningar, de utgångspunkter 

och de mål vi har i samhällsutvecklingen. Dessa mål är inte självklara utan något som vi 

ständigt förhandlar om och som är under ständig förändring (Sandell et al., 2003).   

 

Vetenskapen och tekniken har gjort oss till viss del oberoende av naturens makter och gett oss 

ett bekvämt liv. Samtidigt har vi dock blivit beroende av teknologin. Dagens samhälle är 

komplext, abstrakt, högteknologiskt och globaliserat. Vi behöver vetenskapliga och tekniska 

experter för att förstå världen vi lever i och för att vår vardag ska fungera (Sandell et al., 

2003).   

 

Vetenskapens oförmåga att förse oss med fasta bestående svar har skapat en osäkerhet inför 

dess möjligheter att ge oss ett gott liv och ett gott samhälle. När det gäller miljöproblematiken 

kan vi idag inte veta med säkerhet vad den teknologiska utvecklingen leder till. Det finns 

risker eller faror förknippat med en god välfärd och en hög materiell standard. En utav dessa 

faror är ozonlageruttunningen som ingen kunde förutsäga (Sandell et al., 2003).   

Parallellt med teorierna om det senmoderna samhället existerar teorier om ett postmodernt 

samhälle. De postmoderna teoretikerna ifrågasätter möjligheterna att skapa kunskap som är 

giltig i alla kulturer för all framtid. De hävdar att ingen kunskap kan vara oberoende av det 

sammanhang, syften och intressen utifrån vilka kunskapen uppkommit. Man har därför en 

                                                 
1 Ledande sociologer som tysken Ulrich Beck och engelskmannen Anthony Giddens menar att vi kulturellt lever 
i det de kallar för ett senmodernt samhälle. Efter den enorma samhällsutveckling som har skett har vetenskapen 
och förnuftet fortfarande en stor roll i det senmoderna samhället (Sandell et al., 2003). 
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kritisk inställning till att vetenskapen har ensamrätt på sanningen. Vetenskapen är ett sätt 

bland många att beskriva världen. När vi argumenterar för olika ståndpunkter i miljödebatten 

sker det utifrån olika synsätt, perspektiv och målsättningar. Ingen kan utifrån ett postmodernt 

synsätt hävda att de har det sanna perspektivet. Det sanna och goda är inget vi upptäcker utan 

något vi skapar. Vi kan i vissa fall nå en social överenskommelse om vad som är gott, men i 

andra fall måste vi acceptera och respektera våra olikheter. När vi väl har kommit överens om 

vissa normer är inte dessa beslut fasta utan temporära (Sandell et al., 2003).    

 

 

Värdemässig dimension 
 
Den värdemässiga dimensionen, som kan kallas för miljöetik, handlar om hur människor bör 

förhålla sig till varandra och till den omgivande naturen (Stenmark, 2000). 

 
De storskaliga miljö- och naturresursfrågorna som vi upplever idag har inga självklara svar. 

Ingen vetenskapsman kan på ett enkelt sätt ge en lösning på dem, och det råder stor oenighet 

om hur människan bör handla gentemot naturen. Miljöproblem kan beskrivas som den 

förändring i naturen som vi människor åstadkommit. Denna förändring orsakar en konflikt 

mellan människors olika intressen och värderingar (Sandell et al., 2003). Frågor som: vad vi 

människor bör värdera; vilka slags varelse är vi människor och hur vill vi vara; hur bör vi 

förhålla oss till andra levande varelse, är därför betydelsefulla när vi diskuterar 

miljöproblemens innebörd (Stenmark, 2000). 

 
Miljöetik är det systematiska och kritiska studiet av de värderingsmässiga 

ställningstaganden som (medvetet eller omedvetet) styr människans sätt att förhålla sig till 

naturen (Stenmark, 2000, sid 21). 

 

Miljöetik rymmer olika frågor när det gäller människans moraliska skyldigheter. Omfattar 

våra moraliska skyldigheter: 

• alla människor som lever på jorden idag, 

• kommande generationer av människor, 

• andra levande organismer, 

• hela biologiska system inklusive ekosystem och landskap?(Sandell et al., 2003) 
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Det finns tre olika miljöetiska huvudinriktningar. Dessa tre riktningar är den antropocentriska 

där enbart människan har ett egenvärde eller inneboende värde, den biocentriska som utgår 

från att människan har moraliska skyldigheter även mot växter och djur och till sist den 

ekocentriska som tar hänsyn till hela ekologiska system (Sandell et al., 2003).   

 

Ordet antropocentrisk antyder att människan är i centrum. En grundläggande tanke inom 

denna riktning är att människan ses som skild från naturen och härskare över naturen och dess 

tillgångar. Människan har ett inneboende värde medan naturen endast har ett instrumentellt 

värde och är ett medel för att uppfylla människans önskningar. Djur, växter, berg, sjöar, 

skogar med mera värderas utifrån deras nytta för oss människor. Miljöproblemens lösning 

sägs ligga i en ökad vetenskaplig och teknisk utveckling som leder till effektivitet i 

utnyttjandet av naturens resurser. Det i sin tur medför ekonomisk tillväxt och ökad materiell 

standard (Sandell et al., 2003).   

 

Konsekvensen av detta tankesätt är att vi har skyldigheter mot de nu levande människorna så 

att de inte drabbas av vårt sätt att utnyttja naturens resurser. Det antropocentriska sättet att se 

på människans relation till naturen förknippas med industrisamhällets framväxt och med den 

tidsperiod som kallas den moderna tiden. Det är därför denna miljöetiska riktning också 

benämns som modern antropocentrism. Under den andra halvan av 1900 - talet uppenbarades 

konsekvenserna av det moderna industrisamhällets framväxt. I och med det ifrågasattes den 

traditionella antropocentriska miljöetiken och utvecklades till en senmodern riktning (Sandell 

et al., 2003).   

 

Den senmoderna antropocentrismen skiljer sig på så vis att målet för utvecklingen är ökad 

livskvalitet istället för ökad materiell standard. Våra moraliska skyldigheter omfattar nu även 

kommande generationer på så sätt att de liksom vi ska ha förutsättning för ett gott liv. Det 

finns en betoning att utvecklingen måste ske på naturens villkor (Sandell et al., 2003). 

 

Den biocentriska riktningen är en icke-människocentrerad riktning där man sätter liv i 

centrum. Man menar att även andra levande organismer har ett egenvärde. Det betyder att 

människans moraliska skyldigheter också omfattar växter och djur och vi har alltså skyldighet 

att ta hänsyn till deras liv (Stenmark, 2000). De fyra mest centrala föreställningarna för detta 

synsätt är: 



Fostran till miljömedvetna medborgare 

 14 

• att människan tillhör en global gemenskap tillsammans med alla levande varelser och 

på samma villkor, 

• att varje varelse är beroende av dess förhållande till alla andra levande varelser för 

dess överlevnad, 

• att varje organism har förmågan att eftersträva det som är gott för den som individ,  

• att människan inte har någon egenskap som ger oss rätt att ställa sig över andra 

varelser (Taylor, 1986). 

 

Den ekocentriska miljöetiken är en utvidgning av biocentrismen där förespråkarna hävdar att 

biologiska helheter som ekosystem, arter och landskap har ett egenvärde. Människan bör ta 

moralisk hänsyn till de biologiska helheterna när vi handlar gentemot naturen (Stenmark, 

2000). 

 

Sammanfattning av miljöetiska inriktningar 
Miljöetisk 
riktning 

Modern  
antropocentrism  

Senmodern 
antropocentrism  

Biocentrism  Ekocentrism  

Moraliskt  
signifikanta  

Människor idag   Människor idag och i  
framtiden 

Människor och 
andra levande 
individer 

Människor, andra 
organismer och hela 
biologiska system 

Naturrelation Människan skild från 
naturen 
 
Naturen ska 
kontrolleras och 
domineras 

Människan del av 
naturen 
 
Naturen vårdas för 
människans skull 
 

Människan del av 
naturen 
 
Anpassning och 
hänsyn bör tas till 
annat liv 

Människan del av 
naturen  
 
Anpassning till naturen 
för att systemen ska 
utvecklas  

(Tabell: modifierad efter Sandell et al., 2003). 

 

När man ser på miljöproblematiken som en värdefråga finns det inget rätt eller fel sätt att lösa 

problemen på. Vi kan inte finna några svar inom vetenskapen på dessa frågor utan det handlar 

snarare om att göra en enskild bedömning och reflektera över vilka olika konsekvenser som 

följer vårt handlande utifrån olika miljöetiska principer (Sandell et al., 2003). 

 

Vi ska nu titta närmare på vad olika synsätt leder till för konsekvenser för undervisningen.  

 

Miljöundervisningens olika traditioner 
 
Det finns olika sätt att bedriva miljöundervisning på utifrån vilket synsätt man har på 

miljöproblematiken. Beroende på hur man ser på miljö och resursproblemens karaktär, vilken 
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miljöetik man förespråkar och vilken miljöpolitisk uppfattning man har påverkar det 

undervisningen (Sandell et al., 2003). Miljöundervisningens karaktär styrs också av vilken 

utbildningsfilosofisk grund den vilar på. Med utbildningsfilosofi menas olika sätt att se på 

lärande och utbildningens syfte och roll i samhället (Skolverket, 2000). De tre 

utbildningsfilosofier som dominerat diskussionen under 1900- talets senare del och början på 

2000- talet är: essentialismen, progressivismen och rekonstruktivismen.  

 

 

Essentialism 
 
Essentialismen bygger på antagandet att det finns en sann och nödvändig kunskap. 

Undervisningen ska förmedla vetenskapliga begrepp och modeller och tyngdpunkten ligger på 

lärande av föreskrivna läroämnen (Sandell et al., 2003). Läraren är den som tar initiativet och 

förmedlar kunskapen till eleverna. Eleverna lär sig genom hårt arbete och disciplin. Det är 

ämnet som är i centrum inte eleverna (Kneller, 1971). Den samhälleliga målsättningen med 

skolan uppnås genom att välja de lämpligaste kunskaperna från vetenskapen (Östman, 1995).  

 

 

Progressivism 
 
Mot slutet av 1800-talet och under 1900-talets första decennier började den allmänna 

utbildningens innehåll och inriktning att diskuteras. En ny utbildningsfilosofi tog form där 

utbildningens nytta sattes i centrum istället för fostransaspekten. Progressivismen ville införa 

en utbildning som svarade mot det moderna samhällets behov och som var nyttoinriktad. 

Rörelsen hävdade att mål och verksamhet inte var givna utan påverkades av politiken 

(Lundgren, 1998). Undervisningen skall enligt denna filosofi baseras på elevernas aktuella 

och framtida behov och intresse. Elevens tänkande, kännande och handlande är skolans fokus 

och det är genom direkta erfarenheter av naturen och samhället som kunskap utvecklas. 

Problemlösning och samarbete är undervisningsmetoder som förespråkas. Läraren ses som en 

samarbetspartner i elevens läroprocess (Sandell et al., 2003). 
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Rekonstruktivism 
 
Rekonstruktivismen grundades i USA under 30-talets början och är inspirerad av 

progressivismen. I enlighet med de senmoderna samhällsteorierna är målet med 

samhällsutvecklingen inte självklart utan något som vi ständigt förhandlar om. Valet om hur 

vi vill att vårt framtida samhälle ska se ut avgör vilken roll utbildningen får i samhället. 

Utbildningen sätts alltså i relation till valet av det framtida samhällets ordning (Kneller, 

1971). På så vis menar rekonstruktivister att målsättningarna måste vara avgörande för valet 

av innehåll (Östman, 1995).  Det är just undervisningens innehåll som är i fokus och de 

synsätt som olika innehåll förmedlar. Eleverna ska få möjlighet att ta ställning till olika 

alternativa synsätt och på så vis betonas de demokratiska processerna (Stensmo, 1994). 

 

I relation till dessa utbildningsfilosofier kan man även karaktärisera tre olika typer av 

miljöundervisning. Detta för att på så sätt visa på de skilda innebörder som undervisningen 

kan ha beroende på undervisningsform, innehåll och sammanhang samt olika sätt att se på 

miljöproblematiken. De tre olika miljöundervisningstraditionerna är: Faktabaserad 

miljöundervisning, Normerande miljöundervisning och Undervisning om hållbar utveckling.2 

 

 

Faktabaserad miljöundervisning 
 

I den Faktabaserade miljöundervisningen ser man miljöproblematiken som en vetenskaplig 

och ekologisk fråga. Miljöproblemen betraktas som kunskapsproblem och åtgärdas därför 

genom forskning och information till allmänheten. Det är genom att kontrollera följderna av 

människans utnyttjande av naturens resurser som människans framtid kan tryggas. Denna syn 

på naturen hör i ett miljöetiskt perspektiv hemma i den moderna antropocentrismen. 

 

Ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv hör denna tradition till essentialismen. Det betyder att 

undervisningen fokuserar på grundläggande ämneskunskaper för att förstå miljöproblemen 

och behandlar vetenskapliga fakta om aktuella och lokala problem samt bakgrund och orsaker 

till dessa. I undervisningen förmedlar lärare det som ses som objektiva fakta vilket vill säga 

                                                 
2 Tre olika miljöundervisningstraditioner som var utgångspunkten i Skolverkets utvärdering av 
miljöundervisningen i Sverige Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola, 
diarienummer 00:3041. 
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vetenskapliga fakta som anpassats till en pedagogisk situation. Laborationer och exkursioner 

används för att åskådliggöra dessa fakta. Denna tradition tog form i skolan under det att 

miljöundervisningen växte fram på 1960- och 1970- talet. 

 

 

Normerande miljöundervisning 
 

Under 1980-talet ifrågasattes den faktabaserade undervisningen och en ny 

miljöundervisningstradition växte fram. Denna tradition brukar kallas för Normerande 

miljöundervisning där man betraktar miljöproblematiken som först och främst en värdefråga. 

Miljöproblemen beror på en konflikt mellan människan och naturen och lösningen till 

problemen är att människan ändrar sina värderingar så att de blir miljövänliga.  

 

Människan ses som en del av naturen och ska därför anpassa sig efter naturens lagar. Detta 

etiska synsätt härstammar från såväl senmodern antropocentrism som biocentrism och 

ekocentrism. 

 

Syftet med miljöundervisningen blir därför att eleverna ska handla miljövänligt. De ska få 

kunskap om miljöproblem, miljövänliga värderingar och ett miljövänligt beteende genom att 

undervisningen utgår från deras erfarenheter. Ett tematiskt arbetssätt där olika ämnen 

integreras och både lokala och globala miljöproblem behandlas är att föredra. I 

undervisningen diskuteras även resursfördelningsproblem och frågor som rör 

befolkningsutveckling. Denna tradition där vetenskapliga fakta kombineras med ett 

problemlösande arbetssätt kan ses som en blandning av essentialism och progressivism 

(Sandell et al., 2003). 

 
 

Undervisning om hållbar utveckling 
 

Den föregående traditionen utvecklades efter Rio- konferensen 1992, till den tradition som vi 

kallar Undervisning om hållbar utveckling. Denna undervisning har under senare år också 

präglats av debatten om ekonomins globalisering. En central tanke är att olika uppfattningar i 

miljödebatten ska komma till tals.  
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Miljöproblematiken ses framförallt som en politisk fråga. Människors olika värderingar och 

uppfattningar samt vetenskapens oförmåga att ge en tydlig moralisk vägledning leder till olika 

konflikter. Demokratins roll i miljödebatten betonas och individens egna synpunkter är 

viktiga. Debatten handlar om hur människan som konsument kan ändra sina vanor för att en 

god livskvalitet ska uppnås även för kommande generationer. Denna miljösyn kan kopplas till 

senmodern antropocentrism.  

 

När det gäller undervisningen ska eleverna lära sig att aktiv och kritiskt värdera olika 

perspektiv på miljö- och utvecklingsfrågor. De ska delta i den demokratiska debatten om hur 

vi kan sträva mot en hållbar utveckling. Undervisningen har en rekonstruktivistisk karaktär. 

Undervisningen ska ta upp lokala och globala problem samt förhållandet mellan dåtid, nutid 

och framtid. Undervisningen om hållbar utveckling innebär att olika ämnen, till exempel 

ekologi, moral, politik och ekonomi integreras och att konflikterna mellan de olika 

perspektiven behandlas. Arbetssätten varierar i undervisningen. Det finns en betoning på 

samtalet där olika uppfattningar diskuteras. Det är inte bara de vetenskapliga uppfattningarna 

som lyfts fram utan även aspekter av mer estetisk eller moralisk natur. På så vis är pluralism 

en utgångspunkt i undervisningen (Sandell et al., 2003). 

 

Dessa tre miljöundervisningstraditioner kan för det första betraktas som en historisk 

utveckling av miljöundervisningen. Den ena traditionen bygger på den andra. För det andra 

kan man betrakta dem som idealtyper som kan användas som analysverktyg. Det finns då 

inget sätt som är bättre eller sämre. Däremot anses Undervisning om hållbar utveckling som 

det mest eftersträvansvärda alternativet utifrån de syften som tas upp i Haga- 

deklarationen3(Skolverket, 2002).  

                                                 
3 Deklarationen kom till år 2000 då utbildningsministrarna från länderna i Östersjöregionen kom överens om ett 
antal gemensamma mål för miljöutbildning, med utgångspunkt i Agenda 21. ”Lärande för hållbar utveckling” 
ska integrera miljöfrågor med ekonomiska och sociala aspekter. De demokratiska processerna och ett kritiskt 
tänkande ska vara i fokus. Alla ämnen ska behandla miljöfrågor (Sandell et al., 2003). 
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Sammanfattning av miljöundervisningstraditioner 
Miljö- 
undervisnings- 
tradition  

Faktabaserad  
miljöundervisning  

Normerande  
miljöundervisning  

Undervisning om  
hållbar utveckling  

Perspektiv på  
miljö 
problematiken  

Miljöproblemen är 
vetenskapliga kun- 
skapsproblem som  
löses genom forskning 
och information  

Miljöproblemen är  
värdefrågor som kan lösas  
genom  att  
människors miljömoral  
påverkas  

Miljöproblemen  
är politiska frågor 
som behandlas i en  
demokratisk process  
 

Miljöproblemens 
 grund  

Konsekvens av 
samhällets  
produktion och resurs- 
utnyttjande  

Konflikt mellan människan  
och naturen  

Konflikter mellan olika  
människors värderingar  
och intressen 

Miljöetisk 
riktning 
 

Modern 
antropocentrism 

Senmodern antropocentrism,  
biocentrism samt ekocentrism 

Främst senmodern 
antropocentrism  

Utbildningsfilosofi Essentialism Blandning av essentialism och 
progressivism 

Rekonstruktivism 
 

(Tabell: modifierad efter Sandell et el., 2003). 

 

I nedanstående presentation av de nationella styrdokumenten lyfter vi fram vad som gäller för 

miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling. 

 

 

De nationella styrdokumenten 
 
Sveriges riksdag och regering fastställer nationella styrdokument såsom läroplaner, nationella 

mål och riktlinjer för att styra verksamheten i det offentliga skolväsendet åt samma håll. 

 
I skollagen finns de övergripande målen för utbildningen och övergripande riktlinjer för 
skolans verksamhet.  
 
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö 

(Utbildningsdepartementet, Skollagen, 1 kap. 2 §). 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, som fastställs av regeringen, bestäms vad som 

är skolans uppgift och vilka värden som ligger till grund för undervisningen.  
 

Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som 

miljön i ett vidare perspektiv ( Utbildningsdepartementet, 1998, Lpo 94, s. 10). 
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Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till 

förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang  

/och/ har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en 
god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan och miljön (Utbildningsdepartementet, 1998, Lpo 94, s. 

12).  

 

Rektorn har /…/ ett särskilt ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i 

undervisningen i olika ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö /…/. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, Lpo 94, s. 19).  

 

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. /…/ genom ett 

miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 

påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 

miljöfrågor (Utbildningsdepartementet, 1998, Lpo 94, s. 8) 

 

I läroplanen ser vi en betoning på det demokratiska perspektivet, något som är grundläggande 

när det gäller miljöundervisning. För att själv kunna ta ställning behöver eleven få möjlighet att 

sätta sig in i olika förhållningssätt som människor kan ha till miljö. Eleverna bör få känslan av 

delaktighet i miljöfrågor och att de kan påverka problemen (Brunner, 1996). 

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet (Lpo 94,s. 7). 

 

Det är också nödvändigt att eleverna utveckla förmågan att kritiskt granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ  (Lpo 94, s. 7).  
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Tidigare forskning 

Forskningen om miljöundervisning i Sverige har en god kvalité, dock saknas det omfattande 

didaktiska kunskaper kring miljöundervisning. Miljöpedagogisk forskning är ett mycket brett 

område och kan därför inte täckas in av de få arbeten som har gjorts i Sverige (Östman, 

2003). 

 
 

Forskningstraditioner 

Forskning av miljöundervisning är idag inte så etablerad att den har en egen stark tradition. 

Forskare hämtar teoretisk och metodologisk inspiration från andra forskningsfält. Enligt en 

rapport om den miljöpedagogiska forskningen kan tre olika forskningstraditioner urskiljas 

(Sandell et al., 2002). De tre kategorierna av forskning är: positivistisk, tolkande och 

socialkritisk. 

 
 

Den positivistiska traditionen 

Exempel på forskning inom den positivistiska traditionen är undersökningar om i vilken grad 

utbildningar uppfyller målen, utvärderingar av reformer och kartläggningsstudier av olika 

slag. Forskningen kan också vara inriktad på att kartlägga och utvärdera effekter av lärande, 

till exempel hur olika kunskaper leder till olika miljöengagemang (Östman (red.), 2003). 

 

 

Den tolkande traditionen 

Syftet med forskningen inom den tolkande traditioner är att förstå de faktorer som påverkar 

undervisningen i klassrummet. Ett annat syfte med forskningen är att skapa förståelse för 

lärandeprocessen och dess effekter. Inom lärandeforskningen finns två underavdelningar: den 

kognitivistiska och den sociokulturella. Den kognitivistiska forskningen är inriktad på 

människors tänkande och främst fokuserad på elevers inlärning av begrepp. I det 

sociokulturella perspektivet ses lärande som en effekt av samspelet mellan människor och 
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människors användande av språket och artefakter. Analyserna inriktas därför på människors 

handlande inom ett kulturellt och socialt sammanhang (Östman (red.), 2003). 

 

 

Den socialkritiska traditionen 
 
Den socialkritiska traditionen belyser skola, utbildning och socialisation i termer av makt, 

ideologi, politik och moral. Det finns två dominerande forskningsinriktningar: forskning om 

relationen skola-samhälle och forskning om värde- och värderingsbildning. Den första 

inriktningen behandlar miljöfrågor i relation till kulturella, demokratiska och miljömoraliska 

aspekter. När det gäller forskningen kring värde- och värderingsbildning läggs fokus på 

lärandet av världsbilder, till exempel människans syn på naturen (Östman (red.), 2003). 

 

 

Internationell forskning om miljöundervisning 
 

Begreppet miljöundervisning är drygt 30 år gammalt och definierades av den amerikanske 

biologen Bill Stapp. 1969 publicerades denna definition som fortfarande är aktuell:  

 
miljöundervisning syftar till att skapa medborgare som har kunskaper om den biofysiska 

miljön och dess problem, medvetenhet om hur man löser problemen och motivation att lösa 

dem (Östman (red) 2003, sid.18). 

 

Miljöundervisning har man forskat om sedan slutet av sextiotalet. Som tidigare påpekats så 

har forskningen om miljöundervisning ingen egen stark tradition och det råder inte någon 

enighet runt syftet med miljöundervisning. Det tycks inte heller vara självklart för forskarna 

som publicerar sina resultat i en vetenskaplig tidskrift om miljöundervisning att reflektera 

över val av metod, sin egen roll eller syftet.  

 

Den internationella forskningen om miljöundervisning domineras av en nordamerikansk 

tradition. Exempel på studieobjekt inom denna tradition är elevers känsla för naturen och 

attityder till föroreningar och andra faktorer som har betydelse för elevens vilja att värna om 

miljön (Östman (red.), 2003). 
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Under 1990-talet började debatten om forskningens politiska roll. Debatten ledde till att det 

positivistiska förhållningssättet till forskningen om miljöundervisning kom att ifrågasättas. 

Enligt Robottom och Hart bör forskningen om miljöundervisningen beakta att miljöfrågor 

alltmer kommit att betraktas som samhällsfrågor och därför behöver den traditionella 

forskningen kompletteras (Robottom & Hart, 1993). Det är alltså intressant att studera 

miljöundervisningen i ett samhälleligt perspektiv och inte bara ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv.  

 

Miljöundervisningsforskning med en tolkande ansats utvecklades under andra halvan av 

åttiotalet. Denna tradition lägger vikt vid de sociala sammanhang där kunskap uppstår. 

Kunskap förvärvas i samarbete med andra och bygger på de erfarenheter vi gör. Den är på så 

vis personlig och subjektiv. Enligt en fallstudie i Holland bör miljöundervisningen skapa 

gynnsamma möten och diskussioner mellan olika individer (Wals & Alblas, 1997).  

 

En annan forskningsinriktning som har en vidgad syn på miljöundervisningens roll är 

socialkritisk forskning. Skolan betraktas som en opinionsbildare i samhället. En socialkritisk 

studie gjord i Australien av Greenall Gough och Robottom påvisar att trots miljöfrågornas 

ökade utrymme i skolan så formar de flesta skolor inte aktiva miljömedvetna medborgare. 

Istället består undervisningen av skräckpropaganda om saker som växthuseffekten och 

uttunning av ozonlagret (Greenall Gough & Robottom, 1993). En viktig fråga är vad 

miljöundervisningen ska leda till. Att eleverna ska fostras till miljöengagerade individer är ett 

mål enligt Greenall Gough och Robottom. 

 

De belgiska forskarna Ronald Soetaert och Luc Top beskriver i en artikel ett kulturellt 

perspektiv på miljöundervisningen. De riktade uppmärksamhet mot elevernas etiska 

resonemang i syfte att utveckla deras kommunikativa förmåga för att de ska utvecklas till 

aktiva medborgare. Genom att eleverna fick betrakta och beskriva tre konstverk med 

naturmotiv närmade de sig etiska argument för att värna miljön. I ett annat projekt använde de 

sig av klassisk litteratur, som till exempel Robinson Kruse, och utifrån boken diskuterade de 

människans relation till naturen. Slutsatsen var att läraren på så vis kan synliggöra den 

sociokulturella relationen till miljön. De menar också att om syftet är att utveckla elevernas 

språkliga färdigheter i anslutning till miljöfrågor bör miljöundervisningen inte begränsas till 

de naturvetenskapliga ämnena (Soetaert & Top, 1996). 
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Vi anser i likhet med Soetaert och Top att eleverna ska bli motiverade till att engagera sig i 

miljöfrågor, därför är det viktigt att även de etiska argumenten behandlas i miljöundervisning. 

 

 

Svensk forskning om miljöundervisning  
 
Forskning inom det miljödidaktiska området är ganska nytt i Sverige. År 1995 kom den första 

avhandlingen i pedagogik som behandlar miljö. Mellan åren 1997-1999 lades fem svenska 

avhandlingar fram. Avhandlingarna kan indelas i tre kategorier utifrån deras kunskapsintresse. 

Den första kategorin fokuserar på barns, ungdomars, lärarstuderandes och lärares tänkande 

om miljö, miljöundervisning och deras relation till naturen. I den andra kategorin intresserar 

man sig för lärares förändring av sin miljöundervisning. Den tredje och sista kategorin har 

fokus på demokrati- och miljömoraliska dimensioner i utbildning (Östman (red.), 2003). 

 

Alla avhandlingarna som lades fram mellan 1997-1999 ingår i den tolkande traditionen. Den 

avhandling som lades fram av Östman (1995) skiljer sig från de övriga och kan placeras inom 

den socialkritiska traditionen. Wickenbergs avhandling (1999) innehåller vissa inslag som kan 

jämföras med den socialkritiska traditionen. Fyra av fem avhandlingar ansåg vi vara relevanta 

för vår studie och presenteras kortfattat här nedan. 

 

 

Våga lära. Om lärare som förändrar sin miljöundervisning 
 
Syftet med Harriet Axelssons avhandling är att dokumentera och analysera lärares förändring 

av miljöundervisning, med målet att eleverna ska utveckla miljömedvetande. Studiens 

angreppssätt utgörs av aktionsforskning. Aktionsforskning som metod innebär att lärarna i 

forskningsprojektet deltar i dokumentationen av den egna undervisningen och av sina egna 

reflektioner om miljö och miljöundervisning (Östman (Red.), 2003).  

 

Den förändring som skedde i projektet av lärarnas undervisning bestod delvis av att de förde 

in ett tvärvetenskapligt perspektiv och att eleverna fick större inflytande över aktiviteternas 

utformning. De valde också att fokusera undervisningen mot ett positivt miljöarbete, vilket 
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innebar att eleverna istället för att koppla miljö till problem och pessimism skulle utveckla en 

positiv framtidstro (Axelsson, 1997). 

 

En av frågorna i avhandlingen handlar om vilka kunskapsmål som lärarna hade i sin 

undervisning. Lärarna blev efterhand medvetna om att målen gällande elevernas utveckling av 

miljömedvetenhet inte uppnåddes. I studien framförs kritik gällande läroplanens avsaknad av 

utvärderingsbara kunskapsmål vad gäller hållbar utveckling. 

 

 

Normstödjande strukturer. Miljötematiken börjar slå rot i skolan 
 
Per Wickenbergs avhandling från 1999, analyserar relationen mellan internationella och 

nationella styrnings- och påverkanssignaler (till exempel internationella policydokument som 

Agenda 21, skollagens miljötillägg och den nya läroplanen), samt mötet mellan dessa signaler 

och det lokala miljöarbetet och dess aktörer (Östman (red.), 2003). 

 

Ett av de centrala resultaten i studien är att ett privat engagemang har avgörande betydelse för 

de vuxnas miljöarbete, normer och normativa handlande. Dessa eldsjälars förhållningssätt till 

demokratiska och etiska värden har betydelse för vilken förankring och spridning som 

miljöarbetet får. Eldsjälarna behöver enligt studien vissa normstödjande strukturer för att 

behålla sin funktion i längden. Normstödjande strukturer kan till exempel vara intresserade 

arbetskamrater och aktivt stöd från skolledningen (Wickenberg, 1999). 

 

Ämnesintegrering förespråkas i läroplanen när det gäller miljöperspektivet. Det saknas dock 

konkreta mål i kursplanerna för miljöundervisningen, därför blir ämnesintegrering en svår 

uppgift för lärarna. Detta är en av de normhindrande strukturer som studien tar upp. Vidare 

efterlyser Wickenberg en tydlig och övergripande nationell strategi för vilken önskvärd roll 

skolornas miljöarbete ska ha när det gäller lärande för hållbar utveckling (Wickenberg, 1999). 

 

 

Ecological understanding. A space of variation  
 
Huvudsyftet med Britta Carlssons avhandling från 1999, är att öka kunskaperna om 

människors syn på sin egen relation till naturen och deras förståelse av olika ekologiska 
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processer. Analysen av individernas syn på människans relation till naturen resulterade i två 

kategorier. I den första har individen en syn på människan som en del av naturen, medan de i 

den andra uppfattar sig som separerade från naturen (Östman (red.), 2003). 

 

Brunner hävdar att ekologisk förståelse är viktig för insikten om människans relation till 

naturen (Brunner, 1996). Vi anser att det också är viktigt att analysera hur denna kunskap 

förmedlas till eleverna i undervisningen.  

 

I studien betonas vikten av en undervisningskontext som möjliggör ett spektrum av 

erfarenheter med både praktiska och konkreta inslag och som varierar mellan de egna 

erfarenheterna och vetenskaplig förankrade kunskaper. Detta för att undervisningen ska 

resultera i en djupare förståelse (Carlsson, 1999).  

 

 

Socialisation och mening. No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem 

 
Östmans avhandling har som syfte att analysera no-utbildningens diskurser under 1980-talet 

med avseende på miljömoraliskt och politiskt innehåll. Avhandlingen är intressant eftersom 

han tar upp olika målsättningar som kan finnas med no- utbildningen. En målsättning är att 

eleverna ska lära sig naturvetenskapliga kunskaper. En annan målsättning är att de ska 

använda naturvetenskapliga kunskaper för att kunna förstå och hantera vardagen (Östman, 

1995). 

 

I en tredje inriktning som kallas för miljöinriktad no- utbildning har människan ett ansvar för 

sitt naturumgänge. Ansvaret gäller medmänniskor idag och kommande generationer. Eleverna 

ska med hjälp av naturvetenskapliga och andra kunskaper kunna diskutera, argumentera och 

ta ställning i miljömoraliska frågor (Östman, 1995). 

 

Alla undervisningstraditionerna som nämnts leder, enligt Östman, till att eleverna kommer att 

betrakta sig själva som skilda från både naturen och beslutsprocesserna i samhället. Vi anser 

att det kan betraktas som ett misslyckande ur ett miljödidaktiskt perspektiv. Frågan är hur 

läroplanens mål om att eleverna ska känna respekt och ta ansvar för naturen kan uppfyllas 
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utan att eleverna får vistas i naturen och göra upplevelser i naturen? Forskningen om hur 

eleverna genom utomhuspedagogik och friluftsliv kan bli miljöengagerade diskuteras nedan. 

Forskning om utomhuspedagogik och friluftspedagogik 
 
I läroplanen, Lpo 94, framstår fostran till miljömedvetenhet och miljöengagemang som ett av 

de viktigaste motiven till att bedriva undervisning ute i naturen. Det finns en fostrande 

potential med undervisning ute i naturen. Genom upplevelser i naturen där undervisningen 

utgår från en verklig situation och då eleven använder alla sinnen får de möjlighet att utveckla 

levande kunskaper om ekologiska samband och positiva attityder till naturen som i sin tur ska 

leda till ett miljöengagemang. Forskning som berör undervisning i naturmiljö i fostrande syfte 

kan delas in i två traditioner: utomhuspedagogik och friluftspedagogik (Östman (red.), 2003). 

 
Inom den utomhuspedagogiska traditionen är naturen och landskapet både en lärandemiljö 

och ett kunskapsobjekt. Direkta studier i naturen och erfarenheter av fenomen i naturen ska 

leda till organiserad kunskap. Utomhuspedagogiken existerar knappast utanför skolans värld, 

till skillnad från friluftslivet som kan betraktas som ett allmänt fenomen i samhället. Inom den 

friluftspedagogiska traditionen ligger det pedagogiska värdet i att leva friluftslivet som sådant. 

Det handlar i första hand om att utveckla en personlig relation till naturen utifrån de egna 

upplevelserna. Det är på så vis friluftslivets former i sig som ska vara fostrande och det finns 

en betoning på den estetiska och emotionella upplevelsen i naturen (Östman (red.), 2003).  

  

Vi presenterar här några resultat från den utomhuspedagogiska forskningen samt forskning 

inom friluftspedagogik (Östman (red.), 2003). 

 

 

Utomhuspedagogisk forskning 
 

Det finns exempel på forskning där man med kvalitativa metoder har visat på sambandet 

mellan naturupplevelser och miljöengagemang. Enligt Palmer (1993) och Angerlöw & 

Jonsson (1994) är de positiva naturmötena under uppväxten den viktigaste enskilda faktorn 

för utvecklandet av ett miljöengagemang. 
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Milton & Cleveland (1995) menar att eftersom de flesta miljöattityder formas genom 

livserfarenheter snarare än genom ett utbildningsprogram, bör utomhusundervisningen 

utformas för att ge personliga erfarenheter av naturen. Positiva attityder till naturen utvecklas 

lättast i unga år genom egna upplevelser av naturen.  

Enligt Raffans fallstudie (1998) finns det en konflikt mellan de krav och förväntningar som 

finns i den traditionella inomhusundervisningen och utomhusundervisningens kvaliteter. 

Konflikten i lärarens undervisning står mellan att skapa en god relation till sina elever och 

kraven på att genomföra lektionen enligt arbetsplanen. Lärarna kunde också uppleva en 

konflikt mellan ett bra kunskapsmässigt resultat och möjligheten att eleverna skulle få en 

känslomässig relation till naturen. 

 

Det finns alltså klara samband mellan personliga upplevelser i naturen och engagemang för 

miljöfrågor. Vi anser dock att det är viktig att det i all utomhuspedagogisk undervisning finns 

en tydlig målsättning. Har man ett bestämt syfte med undervisningen som ligger i linje med 

kursplanens mål behöver man inte uppleva en konflikt. 

Gemensamt för forskningsansatserna, som hör till den socialkritiska forskningen, är att natur- 

upplevelsen betraktas som ett kulturellt fenomen. Resultaten av utomhuspedagogisk 

undervisning betraktas därför inte som givna utan ses i relation till olika gruppers 

förutsättningar och sociala och kulturella kontext. I en studie av Hanna (1995) diskuteras de 

olika miljömoraliska meningar som olika former av utomhuspedagogik skapar. 

Undervisningen kan vara formad så att eleverna får en biocentrisk miljösyn. Men hon visar 

också att trots att elevernas kunskaper och attityder påverkas så får det liten effekt på deras 

miljöbeteende. Det behövs därför inslag som visar konkret vad man kan göra i sin 

vardagstillvaro för att minska belastningen på miljön. 

 

Vi tolkar det som att utomhuspedagogisk undervisning har en tendens att vara utformad på så 

viss att elever ska fostras till ett visst beteende gentemot naturen, vilket i så fall hör till den 

normerande miljöundervisningen. Vi håller med om att konkreta och vardagsnära inslag är 

betydelsefulla för elevernas miljöengagemang. Men det är återigen viktigt att ifrågasätta målet 

med undervisningen och att planera undervisningen utifrån olika individens förutsättningar 

för att uppnå de mål som är uppsatta. 
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Friluftspedagogisk forskning 
 
Jämfört med den utomhuspedagogiska forskningen så är den friluftspedagogiska forskningen 

av betydligt mindre omfattning. Den friluftspedagogiska forskning som bedrivs i Norden har 

ofta en tydlig normativ och argumenterande karaktär. Syftet med ansatserna är att utveckla en 

förståelse för hur mötet med naturen kan skapa en relation till naturen. Bakom ansatserna 

finns en mer eller mindre tydlig civilisationskritik som går ut på att man med sin forskning 

vill visa på en alternativ samhällsutveckling. Miljömoral, värden och värderingsbildande 

processer är ofta i fokus vilket kan förklara att flertalet av forskningsansatserna kan placeras i 

den socialkritiska kategorin (Östman (red.), 2003).  

 

Lund (1995) har genomfört en studie inom den tolkande traditionen. I studien ses friluftsliv 

som en helhet där kropp, tanke och känslor är integrerat. Det ses som något gott att barn 

skaffar sig en förståelse om naturen genom egna upplevelser. Barnen får positiva och 

autentiska upplevelser i en naturlig miljö, erfarenhet av orsak och verkan, utvecklar nya 

färdigheter utan prestationskrav, god självkänsla och de får även använda sin fantasi och 

kreativitet. Naturmötet förväntas leda till att barnen känner ansvar för naturen. Genom att 

barnen upplever sammanhangen i naturen skapar det förutsättningar för utvecklandet av 

miljövänliga värderingar. Syftet med studien är att skapa en helhetsförståelse för hur barns 

relation till naturen skapas genom ett direkt naturmöte. 

 

Enligt Lund är nyckeln till att barn får en positiv relation till naturen att pedagogen utnyttjar 

de spontana lärandesituationer som uppstår i friluftslivet. Det bör finnas möjlighet för 

eleverna att styra innehållet i verksamheten. Det är också viktigt att upplevelserna i naturen 

bearbetas till exempel genom samtal eller bildskapande (Lund, 1995). 

 

Till skillnad från utomhuspedagogik är målet i friluftspedagogik att eleverna ska vara i 

naturen och bli inspirerade av naturen. De upplevelser som de gör i naturen och de spontana 

frågor som väcks hos eleverna kan sedan användas som en pedagogisk tillgång. Vi anser att 

pedagogen har en viktig uppgift i bearbetningen av elevernas upplevelser för att eleverna ska 

se sambanden i naturen. 

 

Tordsson, som hör till den socialkritiska forskningen, har ett pedagogiskt förhållningssätt till 

friluftslivet som ett mål i sig. Han hävdar att för att påverka människors natursyn måste 



Fostran till miljömedvetna medborgare 

 30 

pedagogen arbeta både med sättet man bedriver friluftsliv på och att göra eleverna medvetna 

om deras upplevelser (Tordsson, 1993). Trots att målet i detta fall är att eleverna ska uppleva 

naturen utan några andra pedagogiska mål måste deras upplevelser fångas upp och bearbetas 

för att de så småningom bli miljöengagerade individer. På så sätt kan deras nyfikenhet och 

intresse för naturen bibehållas. 

 

Inom den socialkritiska forskningen kan man nämna Klas Sandell. Han menar att man utifrån 

historiska beskrivningar av friluftspedagogiken kan urskilja två pedagogiska förhållningssätt. 

I det första förhållningssättet ses friluftsliv som en metod för att uppnå andra mål. Det andra 

förhållningssättet handlar om att se friluftslivet i sig som ett mål. Dessa två förhållningssätt 

har en bestämd relation till olika grader av miljöengagemang. Han nämner fyra olika grader: 

naturskydd, naturvård, miljövård och hållbar utveckling. Han menar också att olika typer av 

naturkontakt leder till olika typer av miljöengagemang. Sandell visar på kopplingen mellan 

friluftslivets former och dess pedagogiska funktion i relation till olika sätt att se på samhällets 

utveckling (Sandell, 1997). 

 

Till slut kan vi konstatera att utformningen av utomhusundervisningen, oavsett om det 

handlar om utomhuspedagogik eller friluftsliv, avgörs av vilken syn på naturen man har själv 

som pedagog. Om pedagogen har en antropocentrisk, biocentrisk eller ekocentrisk syn på 

naturen kommer det självklart att prägla undervisningen, vilket i sin tur får konsekvenser för 

elevernas syn på naturen. 
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Metod och material 
 
Vi använder oss av en kvalitativ metod, vilket innebär ett öppet och sökande arbetssätt, där 

frågeställningar och teman utgör utgångspunkter istället för hypoteser som ska prövas. I en 

kvalitativ ansats är det de studerades perspektiv som är i fokus samt tolkning och förståelse 

för det som studeras (Kvale, 1997). Det är karaktären hos det studerade fenomenet som är 

intressant. Målsättningen är att identifiera egenskaper och innebörder i det som studeras. De 

olika delarna i det som identifieras relaterar till varandra och så småningom växer en helhet 

fram i den kvalitativa analysen. Denna helhet visar på egenskaper som delarna i sig inte 

uppvisar (Starrin & Svensson 1994). Vid en djupare analys lämpar det sig i regel med en 

kvalitativ forskningsmetod. Eftersom vår avsikt i den här uppsatsen är att göra en djupgående 

analys av vårt studieobjekt genom lärarintervjuer, observationer av undervisningen samt med 

hjälp av arkiverade dokument på skolan, anser vi att den kvalitativa metoden är lämplig att 

använda.  

 

Genom eftersökningar på Internet och personliga kontakter valde vi att utföra vår 

undersökning på Flodafors skola för att den uppfyllde dessa kriterier: 

• Skolan skulle ha någon slags miljöprofilering t ex. Grön flagg eller GLOBE (Flodafors 

skola är en Grön Flagg skola) 

• Skolan skulle helst ligga geografiskt nära vårt universitet. 

 

Skolan ligger utanför Katrineholm och har ett upptagningsområde som geografiskt är mycket 

stort. Området runt skolan är utpräglad jordbruksbygd och saknar egentlig 

centrumbebyggelse. Runt om skolan finns ett skogsområde där eleverna har möjlighet att 

vistas på rasterna och som utnyttjas i undervisningen. På skolgården finns en fotbollsplan och 

gräsytor. I utkanten av skolgården finns en lövskogsdunge, där man har gjort i ordning en 

grillplats. De flesta barn åker skolskjuts till skolan. Det finns få barn med invandrarbakgrund. 

På skolan finns förskola, förskoleklass, fritidshem och år 1-6. Skolan har idag totalt 100 

elever varav 42 i år 4-6. De eleverna är uppdelade i två åldersblandade klasser, där eleverna i 

år 4-6 går tillsammans. Våra observationer inriktades på undervisningen i de två klasserna. De 

intervjuer som genomfördes var med de tre verksamma lärarna i dessa klasser, den 

förskollärare som tidigare arbetade på skolan samt med skolans kokerska och rektor. 
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I den kvalitativa forskningsintervju som vi använder i detta arbete kan världen beskrivas 

genom människors olika berättelser om sina erfarenheter, tankar och upplevelser. I samspelet 

som uppstår när två personer samtalar om ett ämne av ett gemensamt intresse byggs kunskap 

upp. Syftet är att beskriva och förstå den intervjuades livsvärld och tolka de beskrivna 

fenomenens mening (Kvale, 1997). Vår avsikt med intervjuerna var att få insikt i lärarens 

egen beskrivning av undervisning och på så vis få svar på frågan vad undervisningen på 

skolan handlar om, vilka kunskaper och förhållningssätt som de vill att eleverna ska utveckla.  

  

Syftet med att intervjua den förskollärare, Mikael, som inte länge arbetar på skolan var att få 

en djupare historisk bild över hur undervisningen har utvecklats. De nu verksamma lärarna på 

skolan beskrev den här personen som den som var drivkraften till att undervisningen fick en 

miljöinriktning. Därför ansåg vi att det var viktigt att få inblick i de tankar som ligger till 

grund för dagens arbete i skolan. De tre klasslärarna som vi intervjuade var Håkan, Birgitta 

och Lasse. Vi förstod även under samtal med lärarna och rektorn att kokerskan har en 

betydelse för miljöarbetet på skolan och vi bestämde en dag då vi deltog i köksverksamheten 

och fick då även möjlighet att samtala med henne. Rektorn, Leif, är den person som har 

ansvaret för den pedagogiska verksamheten.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på skolan och tog mellan 40 och 60 minuter. Vi 

utgick från ett antal öppna frågeställningar som fungerade som stöd under intervjun snarare än 

ett fast schema. Vi valde att registrera våra intervjuer med hjälp av bandspelare. Eftersom vi 

båda var närvarande vid intervjuerna fick en av oss styra samtalet medan den andre förde 

anteckningar. I de olika intervjuerna turades vi om att vara intervjuare och antecknare. 

Intervjuerna transkriberades sedan, vilket är det vanligaste sättet att bearbeta intervjuer. Efter 

utskrift räknas det som det enda pålitliga empiriska datamaterialet. Intervjuutskriften är en 

tolkning eftersom talspråk skall överföras till skriftspråk. I resultatredovisningen har vi valt 

att presentera utvalda citat från de olika intervjuerna. Dessa citat ska betraktas som talspråk 

och inte värderas som skriftspråk (Kvale, 1997). 

 

Det utskrivna materialet har sedan analyserats utifrån uppsatsens syfte. Vi valde på så vis ut 

det innehåll i intervjuerna som svarade på våra frågor. Det resulterade i ett antal kategorier 

som kan betraktas som olika dimensioner av miljöundervisningens innehåll. Resultatet ska ses 

i relation till det begränsade empiriska materialet och den tid som vi vistades på skolan. Det är 

således ingen heltäckande bild av skolans miljöundervisning som presenteras. Genom de 
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observationer och intervjuer som vi har gjort samt de dokument som har analyserats anser vi 

att vi har fångat väsentliga drag av skolans miljöarbete. 

För att besvara våra frågeställningar har vi även använt oss av observationer. Genom direkta 

observationer får man en bättre förståelse av och lättare att fånga den kontext i vilken 

människor interagerar. De förstahandsupplevelser som observatören erbjuds tillåter honom att 

vara öppen och explorativt inställd. Observatören kan få tillgång till känslig information som 

människor inte gärna delar med sig av i en intervjusituation (Patton, 2002) 

 

Från den 25 augusti till och med den 13 oktober 2003 besökte vi skolan under ett flertal 

tillfällen. Lärarna i de två klasserna delgav oss sin planering och vi kom överens med dem när 

det var aktuellt för oss att delta i undervisningen. Under observationstillfällena använde vi oss 

av två olika observationsscheman. Ett för informella observationer och ett annat för formella. 

Med informella observationer menar vi till exempel samtal i lärarrummet mellan två lärare 

som diskuterar undervisningen. En formell observation är att observera en lektion i eller 

utanför klassrummet. Dessa observationsscheman fungerade som stöd och inte som en 

oföränderlig mall.4 Deltagande observation betyder att forskaren vistas och deltar i de sociala 

sammanhang som studeras. Forskaren samtalar, umgås med, kanske arbetar tillsammans med 

människor och gör liknande erfarenheter som de gör, för kontinuerliga anteckningar av vad 

som sägs och görs (Kvale, 1997). Vi strävade efter en balans mellan observation och 

deltagande. Genom att vara tillsammans med eleverna och deltaga i undervisningen ville vi 

undvika lärarrollen. Samtidigt kunde vi kliva åt sidan och anteckna. 

 

För att få ett historiskt perspektiv på miljöundervisningen på skolan har vi använt oss av 

arkiverade dokument. Dokumenten bestod dels av urklipp från dagstidningar samlade i en 

pärm och dels av dokumentationer som gjorts av personalen över projekt som genomförts på 

skolan. 

 

 

Etiska dilemman 
Vi är de enda som har lyssnat av de inspelade intervjuerna. Vi har fått lärarnas och rektorns 

godkännande om att publicera skolans och lärarnas namn.  

 

                                                 
4 Se bilaga 1. 
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Miljöundervisning i Flodafors skola 
 
Här presenteras först en historisk tillbakablick över hur miljöundervisningen har utvecklats 

genom åren och olika projekt som drivits på skolan. Efter det följer en redovisning över olika 

undervisningsmoment som vi observerat i den undervisning som bedrivs idag samt tolkning 

och analys av det empiriska materialet. 

 

 

Tillbakablick 
 
År 1990 började den dåvarande fritidspedagogen, Mikael, att arbeta med odlingar runt 

fritidshemmet. På den tiden var fritids och dagis en enskild enhet som inte var involverad i 

skolans verksamhet. De arbetade även med att anordna en täljskola där barnen skulle lära sig 

att hantera vassa redskap, enligt Mikael var syftet också att eleverna ska få möjlighet att; 
 

/…/ närma sig naturen för då måste man ju hämta material där ute och man måste lära sig 

hur det funkar det här med allemansrätten. Varför får man inte göra vissa saker och så 

vidare  /…/ (Mikael, 2003-09-08). 

 

År 1996 kunde man läsa i Katrineholms- Kuriren om Jurta- projektet som var ett stort projekt 

och anordnades av Kultur i Sörmland och hemslöjdsförening för barn och ungdomar i länet. 

Det var ett femårsprojekt som vandrade runt på olika skolor. På Flodafors skola fick 

personalen fortbildning vilket bland annat resulterade i en temavecka för eleverna. Barnen 

fick knyta egna dörrmattor och sopkvastar av björkris. Samtidigt berättade Mikael att om man 

köper plastmattor som tillverkas av olja måste den oljan transporteras långa sträckor, den 

måste behandlas och transporteras vidare till en mattfabrik. Det innebär stora 

miljöföroreningar. Barnen får på så vis lära sig hur man kan använda sig av närmiljön. De har 

också lärt sig att kompostera och ta hand om skolans sopor (Andersson, 1996). 

 

Jurta- projektet fortskred i och med att man på skolan bestämde sig för att bygga ett stolphus5. 

Lärare och elever från mellanstadiet, intresserade föräldrar samt elever från en naturbrukskola 

medverkade i projektet. Tanken var att projektet skulle bidra till miljötänkande hos eleverna 

och ge möjlighet att integrera många olika ämnen. Miljöundervisningen skulle på det sättet bli 

                                                 
5 Stolphus är ett exempel på ett vikingahus. 



Fostran till miljömedvetna medborgare 

 35 

en naturlig del i skolans arbete utan att lärarna behöver påtala att de miljöundervisar 

(Projektplan stolphus). 

 
Eleverna fick bryta stubbar som skulle användas till att koka tjära. Ansvarig lärare för 

projektet berättade att eleverna skulle lära sig; 

 
/…/ hur naturen fungerar och hur man kan använda naturen utan att förstöra den och lära 

sig gamla tekniken som fortfarande är viktiga att kunna om man ska kunna hantera 

naturproblem /…/ så de var ute och grävde stubbar å hacka sönder å såga och vi kokade 

tjära av (Mikael, 2003-09-08). 

 

 Under intervju med Mikael framkom att under höstterminen 1996 anmäldes skolan till Grön 

flagg6. Det innebär att skolan ska behandla fyra olika teman. Temat vatten var ett av dessa. De 

arbetade med frågor som hur det ser ut med vattnet i området, hur vi människor hanterar 

vattnet, till exempel att vi använder energi och kemikalier för att rena vattnet och sedan 

använder vi det vattnet till toaletterna och spolar iväg det. På det viset ville man göra eleverna 

medvetna om hur dyrbart vattnet är och i vissa länder orsakar vattenbrist stora problem.  

 

Ett annat tema som behandlades i Grön Flaggprojektet var sopor och avfall. De fem 

miljömålen för arbetet var att de skulle källsortera, kompostera, undersöka vart de sorterade 

soporna tar vägen, informerar föräldrarna och göra en utställning om sopor och avfall (Hagne, 

1997).  

 

Vidare berättade Mikael att under temat energi började man diskutera om skolan kunde bli 

självförsörjande på potatis. År 1998 tog lärarna kontakt med en bonde som odlade ekologiskt. 

Enligt överenskommelse hjälpte eleverna till att sätta potatisen i marken och de var även där 

när det var dags att ta upp potatisen. Problemet med att förvara potatisen ledde till tankar att 

skaffa en egen jordkällare. Med hjälp av elever på bygglinjen på gymnasiet samt frivilliga 

föräldrar kunde en jordkällare gjutas på skolan. På det sättet sparade skolan energi eftersom 

potatisen hålls i rätt temperatur med hjälp av jordens naturliga isolering. Eleverna var 

delaktiga i processen och de hjälptes även åt att installera lampor som drevs av solenergi i 

jordkällaren.   

 

                                                 
6 En europeisk miljömärkning som drivs av Håll Sverige rent!  stiftelsen. 
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Lärarna och eleverna anlade tillsammans en kryddträdgård i rabatten utanför skolbyggnaden. I 

växthuset odlades även tomater och gurkplantor vilka också användes i skolans matlagning. 

Man hade då som målsättning att köpa in lokalt odlade rotfrukter och grönsaker. Det ansågs 

inte rimligt att inhandla grönsaker som färdats över halva jordklotet när det finns på åkern i 

närheten. Det har dock aldrig varit någon självklarhet att skolan ska kunna ta egna initiativ på 

det här sättet. År 1999, efter två års kamp med kommunstyrelsen, fick skolan till slut eget 

ansvar för maten, vilket innebär att skolan nu ansvarar för sin egen budget (Jandrin, 1999). 

 

Med måltidsprojektet ville skolan lyfta fram den praktiska pedagogiska verksamheten och 

använda sig av det som en del i undervisningen. Rektorn på skolan menar att det är viktigt att: 

 
Alla elever är delaktiga i odlingen. Att ta del i mathållningen ska bli en naturlig del av 

skolarbetet. Det gäller att göra matlagningen och odlingen till något roligt så att elevernas 

intresse kvarstår. Att man gör något tillsammans är viktigt (Jandrin, 1999). 

 

De tidigare projekten på Flodafors skola kan sammanfattas som odlingar runt fritids, 

Jurta-projektet, stolphusbygge, Grön Flagg, potatisodlingar, kryddodlingar och 

måltidsprojektet. 

 

 

Undervisningen idag  
 
Under vår vistelse på skolan deltog vi i flera olika undervisningsmoment som beskrivs nedan. 
 
 

Lingontramp 
 
I början av höstterminen begav sig hela skolan, år 1- 6, ut på sin årliga lingonplockning. 

Klockan åtta på morgonen samlades alla elever på skolgården för att med buss ta sig till 

Sörmlandsleden. Vid ankomsten fick eleverna i år sex ansvara för de allra yngsta eleverna. 

Detta på grund av att skolan under höstterminen har gått över till att arbeta med 

åldersintegrerade klasser. En av målsättningarna med dagen var därför att eleverna skulle 

träna socialt samspel. Eleverna i år fyra och fem gick tillsammans under dagen. Totalt skulle 

eleverna gå ett par kilometer fram till en sjö där rektorn stod och grillade korv. På vägen dit 

stannade de på olika platser för att plocka lingon. Eleverna fick även möjlighet att träna 
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kartkunskap. Håkan betonar att kartan är ett viktigt redskap för att eleverna ska känna sig 

hemma i naturen. 

 

Eleverna fick en naturupplevelse och en känsla av att man gör något tillsammans. Lärarna tog 

tillfället i akt att lära eleverna lite artkunskap och påminna dem om i vilken miljö som 

lingonen växer. Det blev också aktuellt att ta upp allemansrätten, till exempel varför man inte 

ska sparka sönder svampen i skogen. Efter lunchen gick eleverna i år tre och fyra till en 

kolmila i närheten. Där fick de lära sig hur man tillverkar tjära och kol. 

 

Efteråt förde eleverna dagbok över vad de upplevt under dagen. Totalt plockade eleverna 

trettiofyra liter lingon som användes i skolköket bland annat till lingonsylt.  

 
 

Lövlektion 
 
En varm höstdag skulle eleverna lära sig om Sveriges vanligaste träd. Lektionen började inne 

i klassrummet med en genomgång om olika träd. Eleverna fick veta lite kulturhistorisk fakta 

om varje träd. Läraren berättade bland annat myter och skrönor samt hur de olika trädslagen 

utnyttjas av människan. Sedan var det dags för samling på skolgården och eleverna delades in 

i smågrupper. Syftet var även denna gång att eleverna skulle lära känna varandra och 

samarbeta över åldersgränserna. Uppdraget var att de i gruppen skulle samla in löv och barr 

från åtta olika löv- och barrträd. Till sin hjälp fick de en stencil med fakta om och bild på 

varje träd. De fick leta i skogen runtomkring skolan och hade cirka femton minuter på sig. 

Löven och barren skulle sedan läggas i en plastficka och sparas till nästa lektion. 

Uppföljningen gick till så att varje grupp skulle förbereda en muntlig presentation av ett par 

träd. De skulle även måla av de olika löven och klistra dem på ett träd som de målat på ett 

stort papper. Medan de målade löven påminde Birgitta dem om att alla elever måste lära sig 

vilket löv som hör till vilket träd. 

 
 

Svampplockning 
 
Lektionen började med en genomgång om svampar. Håkan frågade eleverna om de hade varit 

ute och plockat svamp i höst. Eleverna fick berätta om olika arter som de hade hittat. Man 
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pratade sedan om var svamparna kommer ifrån, hur de sprider sig och vilka förhållande som 

krävs för att svampen ska växa. Läraren förklarade bland annat vad mycel är och när svamp 

samspelar med ett träd kallas det för mykorrhiza.  

Efter den teoretiska delen gick de båda klasserna tillsammans ut i skogen som ligger bakom 

skolan. Eleverna, som var uppdelade i grupper, fick var sitt papper med olika uppgifter. Det 

första uppdraget var att de skulle hitta en svamp för olika adjektiv till exempel en ful svamp, 

en god svamp och en ovanlig svamp. De skulle även hitta svampar inom de olika 

svampfamiljerna och en del barn slog upp i svampboken för artbestämning.  

 

Barnen hittade många olika svampar och de redovisade för läraren. Ett trettiotal olika svampar 

radades upp på en tall som låg i skogen. Det var bland annat slemsvampar som trollsmör och 

vargmjölk och andra små och stora svampar. Eleverna fick visa upp de mest ovanliga 

svamparna för varandra. Elevernas fascination var påtaglig då de gärna ville berätta om de 

svampar som de själva ansåg var häftiga. 

 

Efter lektionen uttryckte Håkan att han var mycket nöjd med svamppromenaden och att syftet 

med svampplockningen uppfylldes. I en senare intervju beskrev Håkan vad syftet var. 
 

”Att se mångfald, mängden av olika sorter svampar, av olika färg, storlek, konsistens och 

just det här när de la upp skulle ha olika adjektiv och då kunde känna och lukta och se. Så 

många olika saker och efter det när de har sett å så mycket det finns så mycket olika, först 

då kan man komma in på artkunskaper och så, familjer och skivlingar och rörsvampar och 

allt det här, att väcka entusiasmen; ” kolla vilka snygg , kolla vad häftig den här var, och 

kom och titta på våra, titta vilken rolig vi hitta, den här växer gräs rätt genom svampen”. Å 

se hur röksvampen rycker riktigt, uppleva det när man står och stampar på den. Det är min 

tanke. Fascination inför naturen mångfald skulle jag vilja säga” (Håkan, 2003-09-24). 

 

Samma dag följdes lektionen upp genom att eleverna fick rita av och färglägga en valfri 

svamp ur svampboken. De skulle också skriva om svampen. 

 

 

Potatisplockning 
 
I slutet av september meddelade bonden att det var dags att ta upp potatisen. Lärarna fick 

snabbt planera hur man skulle ta sig till odlingen och i vilken ordning eleverna skulle åka dit. 
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Alla elever i skolan var involverade i potatisplockningen. Först när de färdades dit fick 

eleverna byta om och ta på sig gummistövlar om de ville och sedan samlades de för en 

genomgång med bonden. Han berättade hur de skulle plocka och vilka potatisar som de inte 

skulle plocka, till exempel de som är gröna eller för små. Eleverna fick veta att de gröna 

potatisarna är giftiga. Eleverna fick åka dit i olika omgångar och varje gång plockade de 

intensivt i en timme. De var snabba att fylla hinken som de plockade i och ville gärna hinna 

tömma den så många gånger som möjligt.  

 

I samband med potatisplockningen hörde vi aldrig att lärarna pratade med eleverna om varför 

de plockade potatisen. 

 

 

Lägerskolan 
 
I Katrineholms kommun har alla elever i år fem möjlighet att åka på två dagars lägerskola på 

Julita gård. Kommunen drar en summa från skolpengen varje år för att betala lägerskolan. 

Trots detta är det inte alla skolor som deltar i lägerskolans verksamhet. 

Julita gård ägs av Nordiska museet. Det ligger i den nordvästra delen av Södermanland, 

mellan sjöarna Hjälmaren och Öljaren. Julita kallas för Sveriges lantbruksmuseum och deras 

målsättning är att visa på: 

• Samspelet mellan människa, husdjur och kulturväxter. Människan står i en 

beroendeställning till nyttodjur och kulturväxter7. Man vill därför påvisa den 

mänskliga påverkan på dessa genom tiderna fram till dagens genteknologi. 

• Skillnaden mellan äldre tiders jordbruk och dagens moderna storgodsdrift. 

• En kulturmiljö med ett biologiskt och levande kulturarv samt föremål och byggnader.   

 

Pojkar och flickor åker dit olika dagar. I mitten av september följde vi med när pojkarna från 

Flodafors skola samt en annan skola i Katrineholms kommun åkte dit. Lasse som följde med i 

sällskap med eleverna kommenterade att den sociala samvaron med elever från andra skolor 

är en viktig ingrediens i lägerskolan.  

 

                                                 
7 Kulturväxter är benämning på gagn- och prydnadsväxter  (Prismas nya uppslagsbok. (1992). Prisma: 
Stockholm). 
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Under de två dagarna på Julita gård deltog eleverna i flera olika aktiviteter. De introducerades 

bland annat i begreppet ekologi, hur landskapet har förändrats från istiden till idag och vilken 

roll människan hade i denna påverkan. Nedan beskriver vi närmare några av aktiviteterna.  

 

Eleverna vistades i lövskogen och fick vara tysta en stund och bara lyssna på de olika ljuden i 

naturen och på olika sätt uppleva naturen. Till exempel lekte de en lek där den ene eleven 

hade en bindel för ögonen och den andra eleven skulle leda honom fram till ett träd som han 

skulle krama och känna på stammen och grenarna. De fick också leta rätt på olika sorters 

lövträd i skogen. En grupp skulle hitta löv från ett träd som de hade tilldelats. På ett gravfält 

inte långt ifrån skogen skulle sedan eleverna gruppvis söka efter gravar från järnåldern. Till 

sin hjälp hade de en karta.  

 

För att delge eleverna olika historiska skeenden på gården fick de i uppdrag att lösa en gåta. 

För att lösa gåtan var de tvungna att besöka olika platser i Julita och möta olika historiska 

personer 8.  

 

Motivet till att vi valde att ta med lägerskolan som en del av våra observationer på skolan är 

att vi vill lyfta fram lärarnas inställning och öppenhet till att använda sig av andra människors 

kunskaper i sin undervisning. Lärandet sker inte enbart i klassrummet med läroböcker som 

hjälpmedel utan även i andra miljöer med människors kunskaper och erfarenheter som 

läromedel.  

 

 

Hemkunskap 
 
Som vi nämnt tidigare har skolan kämpat för att själva få ansvara för skolmaten. Denna kamp 

grundar sig på skolans sätt att se kopplingen mellan matverksamheten och undervisning kring 

miljö. För en närmare inblick i kokerskans roll och verksamhet i skolan tillbringade vi en 

förmiddag i köket. Tre dagar i veckan har kokerskan en elev till sin hjälp. Meningen är att 

eleven ska lära sig laga enklare husmanskost och till exempel genom att skära grönsaker lära 

sig att hantera kniven och respektera den som ett verktyg i köket. Varje elev deltar i 

köksarbetet ungefär en dag per termin. Eftersom det finns mycket stränga regler för hygien i 

                                                 
8  Det var ledarna på lägerskolan som var utklädda till luffare och munk. 
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köket får eleven vistas i ett särskilt rum vid grönsakshantering. För kokerskan är det viktigt att 

eleverna lär sig att respektera maten, att alla barn ska få äta sig mätta och se sambandet 

mellan de råvaror som de själva odlar eller köper in och maten som serveras i matsalen. På så 

vis ska eleverna reflektera över matens betydelse för deras hälsa.  

Hemkunskapen i köket ger kokerskan möjlighet att lära känna barnen vid namn och hon kan 

även anpassa uppgifterna efter barnens förmåga.  Rektorn ser henne som en pedagog i skolans 

verksamhet.  

 

 
Av observationerna av undervisningsmomenten framgår vissa utmärkande drag. När det 

gäller målen med undervisningen ska eleverna, för det första känna sig hemma i naturen, med 

andra ord ska de få en specifik relation till naturen. Till exempel ska eleverna lära sig att 

vistas i naturen på ett sätt så att de inte förstör den. För det andra ska eleverna även lära sig 

vissa faktakunskaper om naturen. De ska uppleva mångfalden i naturen vilket har med den 

ekologiska förståelsen att göra. 

 

Skolan lägger stor vikt vid måltidsverksamheten och de odlingar som de har. Eleverna får lära 

sig om olika råvarors ursprung.  I undervisningen ingår det också kunskaper om kulturhistoria 

vilket kan leda till förståelse för hur människor levde förr i jämförelse med hur vi lever idag. 

Det kan enligt oss medföra att eleverna får perspektiv på hur konsumtionen har ändrats i 

samhället. 

 

I undervisningen använder de sig av utomhuspedagogik, friluftspedagogik och traditionell 

klassrumsundervisning. De olika metoderna återkommer vi till i den sammanfattande 

diskussionen. Vi fortsätter nu vår analys av undervisningen med de intervjuer som vi 

genomfört.  

 

 

Tolkning och analys 
 
Vår analys av intervjumaterialet har resulterat i följande rubriker; 

Måltidsverksamheten, Naturrelation och Kunskap och lärande. Dessa rubriker 

representerar de dimensioner som vi funnit centrala för miljöundervisningen på 

Flodafors skola. Måltidsverksamheten fick en egen rubrik för att det har en stor 
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betydelse för undervisningen. Under rubriken naturrelation diskuterar vi vilken 

naturrelation som lärarna vill att eleverna ska få. Kunskap och lärande handlar om 

lärarnas val av undervisningsinnehåll och hur lärande sker. 

 

 

Måltidsverksamheten 
 
Måltidsverksamheten är något som personalen på skolan är engagerade i. Vi urskiljer två 

olika faktorer som är väsentliga för arbetet. Den ena faktorn består av att eleverna ska bli 

medvetna om råvarornas livscykel. Den andra faktorn är kopplingen mellan mat och hälsa. 

 
 

Från jord till jord  
 

Genom att eleverna är delaktiga i olika processer i matens produktion har de möjlighet att se 

hela kedjan från råvara till färdigserverad mat. Vidare kan de också följa matens väg från 

resthinken, alltså matresterna, till komposten och slutligen tillbaka till jord. Potatisodlingarna 

är ett exempel på när eleverna får vara med från det att potatisen sätts i jorden, vid upptagning 

av potatisen, vid hantering i köket och tills det att potatisskalen hamnar i komposten. Flera 

lärare betonar, i intervjuerna, vikten av att det finns en helhetssyn på verksamhet kring maten. 
 

Jag tror alltså våran potatisodling är ju en del i det att skapa ett intresse för hur man, ja, var 

maten kommer ifrån och hur man odlar den, att man kan odla giftfritt som Kalle gör där 

uppe, å hur man ta till vara den, å hur man förvarar den, å vad man gör med den i köket å 

hela kedjan är väl miljömedvetenhet, och skapa ett intresse för vad man stoppar i sig, och 

hur den maten och vilka processer den genomgår, ja hela kedjan/…/ (Birgitta 2003-10-01) 

 

Det är ju ett förhållningssätt till mat /…/ och till olika produkter./…/  potatis är potatis, fisk 

är inte fiskpinnar utan fisk är något mycket, mycket mer och likadant kött och grönsaker. 

Och handskas man med det så att säga med fingrarna i jorden eller i vattnet eller vad du vill 

får man ju ett förhållningssätt till det. Sen om man går vidare och ska äta så blir det en 

större bild utav vad är det egentligen jag stoppar i mig. (Leif, 2003-10-13). 

 

En konsekvens av detta, menar vi, är att eleverna har stor möjlighet att bli medvetna 

konsumenter. Har man varit med och odlat potatis i en giftfri åker och förvarat potatisen i en 

jordkällare som inte drar någon energi och dessutom har fått lära sig vad man kan laga för mat 
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av den, är chansen större att kunna se individens påverkan på kretsloppen i naturen. Eleverna 

får möjlighet att reflektera över råvarornas ursprung på flera olika sätt. Utöver den praktiska 

verksamheten behandlas frågan i klassrumsundervisningen. 

 
Det är ju självklart idag, jag menar, att vi går och köper chips i affären eller de i alla fall 

och tänka tanken då; var kommer det här ifrån, från början. Det blir inga chips om man inte 

odlar potatis. /…/ det finns en anledning till saker och ting. De köper ett paket juice i 

affären. Om man liksom följer kedjan bakåt det finns ganska många led bakåt. Man kanske 

hamnar utomlands. Jag tror att det är en liten risk det här att saker och ting kanske blir 

självklara (Lasse, 2003-10-13). 

 

Det här resonemanget anknyter till teori om miljöproblematikens dimensioner. Dagens 

miljöproblem har en direkt koppling till människans livsstil och konsumtion. Det är alltså 

viktigt att ifrågasätta vilka produkter som vi konsumerar och varifrån råvarorna kommer. 

Eleverna får i undervisningen kännedom om olika produkters ursprung och vilken påverkan 

det har på miljön beroende på vilka processer de genomgår. Lasse tillägger att han vid ett 

tillfälle skulle köpa lök och det fanns bara lök från Australien. Han diskuterade detta med 

eleverna och frågade hur det kommer sig att man kan köpa lök från Australien i en affär i 

Katrineholm.  

 

 

Matens samband med hälsan 
 
Den andra faktorn när det gäller måltidsverksamheten är dess betydelse för hälsan. Lärarna 

uttrycker att miljöundervisning lika gärna kan handla om deras närmiljö. Först måste eleverna 

vara trygga och trivas i skolans värld för att sedan orka bry sig om den globala miljön. Därför 

är det viktigt att skolmåltiden blir ett tillfälle för social samvaro och att äta god mat 

tillsammans. 

 
Det är ju upplevelsen, den sinnliga upplevelsen av måltiden. /…/ Så att det här miljöarbetet 

som vi pratar om nu, det är ju faktiskt en viss form av folkhälsoarbete alltså det blir mer å 

mer tydligt att det har betydelse vad man stoppar i sig, hur man stoppar i sig det. Att man 

också har de här stunderna, det är inte bara födan i sig, det är inte bara att tanka en bil och 

sen går man vidare, det är de här stunderna att kunna sitta ner, kanske prata med någon 

människa, kanske med sin mamma eller pappa eller med sin kompis eller syskon eller vad 

det nu är och det är också en form av miljöarbete (Leif, 2003-10-13). 



Fostran till miljömedvetna medborgare 

 44 

 

En annan lärare betonar elevernas upplevelse och delaktighet. 
För det första tycker jag att det är ju den här känslan; känna de jordiga fingrarna, känna 

doften av jorden, plocka upp det de själva har satt ”å det här blev det, det här har jag varit 

med och satt”. Det är den här känslan för odlandet som det är det viktigaste tycker jag. Å 

sen smaken i maten, att den är så, att vi har så god mat, vi har så god mat av så hög kvalitet 

och de vet att det är min potatis jag äter. Det tycker jag är det viktigaste (Håkan, 2003-09-

24). 

 

Utifrån detta kan vi dra vissa slutsatser. För det första att målsättningen med undervisningen 

är att väcka intresse som leder till vissa värderingar när det gäller mat. Några förhållningssätt 

som eleverna kan utveckla är att: 

• inse fördelarna med närproducerad mat, 

• inse hur människans konsumtion och livsstil påverkar miljön, 

• förstå innebörden av Kravodlad mat, 

• förstå matens betydelse för vår hälsa. 

 

Det här är exempel på normerande miljöundervisning. Eleverna är själva delaktiga i matens 

produktion och får på så vis erfarenheter som kan leda till ett miljövänligt beteende. En annan 

slutsats är att naturen ses som en resurs för människan, samtidigt som människan är en del av 

naturen och att vi därför bör handla på ett sätt som är bra både för naturen och för oss själva. 
 

 

Naturrelation  
 

Genom att förlägga en del av undervisningen utomhus vill lärarna att eleverna ska få en 

relation till naturen. 

 
Man är ute en del, klassen är ute en del för att använda skogen, och i och för sig det är 

också en bit i det här. För att värna om naturen, tror jag, så måste man ha relation till den. 

Man kan inte säga att vi ska vara rädda om vår natur som nå´n sort jätte begrepp, utan vi 

ska vara rädda om det här trädet och det kan ha betydelse sen när det får växa upp då kan vi 

få skugga eller det kan vi klättra i och vi kan få nötter eller vad du vill, att man hittar en 

direkt anknytning till det som man säger är naturen va. Och hittar man den kopplingen då 

blir det lätt att värna om sin natur och det som man har runt omkring sig /…/ det som vi 

gemensamt har glädje av. /…/ Kopplingen till natur och miljö i stort alltså skolan är ju 
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relativt befriad från klotter och förstörelse. Det är också en del av det här alltså att man 

faktiskt är lite rädd om grejerna och det är ett sånt här bra exempel att alla här, man ser 

orsak och verkan (Leif, 2003-10-13). 

 

Vi ser en koppling mellan rektorns tankar och de värderingar som nämns i skollagen när det 

gäller att främja aktningen för vår gemensamma miljö. Genom att eleverna lär sig att värna 

om närmiljön ska de också utveckla en ansvarsfull relation till naturen. Orden vår natur och 

vår gemensamma miljö kan tolkas som om naturen tillhör människan och vi ska lära oss att 

vara rädda om det som är vårt. Det är ett exempel på en antropocentriskt miljösyn.  

I skolans egen broschyr om grundvärderingar står det under rubriken ”Vårt arbete med 

miljön”: 

 
Vi är rädda om vår Skola och vår miljö och reagerar mot klotter, nedskräpning och 

förstörelse! (Grundvärderingar)9 

 

Dessa ord förstärker tolkningen att miljön är människans egendom.  

 

Håkan vidareutvecklar användandet av närmiljön i undervisningen: 

 
/…/ Vi försöker vårda närmiljön här, vi jobbar mot klotter, vi tar upp så fort det är minsta 

lilla. Barnens bänk ska vara ren och fin, man ska hålla snyggt kring sitt, man ska plocka 

upp ett skräp när man ser det. Man börjar där att man håller fint på sin egen skola, på sin 

arbetsplats. För att få en känsla för de globala miljöproblemen så måste man först känna för 

sitt närområde (Håkan, 2003-09-24). 

 

Läraren anser att eleverna först måste få en upplevelse i naturen och känna sig 

hemma i naturen och utifrån det lära sig att uppskatta och respektera naturen. Det 

betyder alltså att eleverna får en relation till något specifikt i naturen och på så vis 

utvecklar de ett miljöintresse. 

 
Är det något fjärran, farligt, långt borta då bryr man sig inte. Då kanske man kan åka dit 

med sin bil och tippa av skiten i skogen. Men vet man att ja men här, här brukar ju jag 

plocka svamp, här brukar liljekonvaljer växa på våren, då åker man inte dit och slänger sitt 

skräp (Håkan, 2003-09-24). 

 

                                                 
9 Hämtad ur ett häfte som skolan sammanställt om vilka grundvärderingar som skolan har. 
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Under våra observationer av undervisningen utomhus har lärarna upprepade gånger påpekat 

hur människan bör bete sig i naturen. Exempelvis när de var ute och plockade svamp 

påmindes eleverna om att de inte ska sparka sönder svampen för att svamparna har betydelse 

för olika djur, vilket mer liknar en biocentrisk miljösyn. 

 

Vi kan därför konstatera att skolans miljöundervisning rymmer senmodern antropocentrism 

såväl som biocenterism. Ett perspektiv är att naturen ska vårdas för människans skull, ett 

annat är att människan bör ta hänsyn till andra levande varelser. I undervisningen vill man 

bygga på elevernas erfarenheter av naturen och det synsättet kan kopplas till den normerande 

miljöundervisningen.  

 

Tanken på det globala perspektivet finns hos lärarna men vi har däremot inte sett en tydlig 

koppling mellan närmiljön och de globala miljöfrågorna. Vikten av att eleverna ska få en 

relation till de globala miljöfrågorna hittar vi i läroplanen. 

 
I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. /…/ genom ett 

miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 

påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 

miljöfrågor (Lpo 94, s. 8)    

 

 

Kunskap och lärande 
 
När det gäller hur och vad eleverna ska lära sig om miljöundervisning har vi kommit fram till 

tre utmärkande inslag; faktakunskaper, mångfald och autentiskt lärande. 

 

 

Faktakunskaper 
 
Birgitta nämner vissa faktakunskaper som hon anser att eleverna bör lära sig i skolan, bland 

annat landskapets bildande, vattenförekomsten i Sverige och i världen, växthuseffekten och 

näringskedjan. Här nämns alltså de globala miljöproblemen som något man ska lära sig 

faktamässigt. 
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Rektorn tillägger: 
/…/ det beror ju på vilken abstraktionsnivån man har som barn, sen kan man börja prata 

med de äldre, kan man prata om ozonskiktet och vad du vill. Men det är ju jätte svårt att 

begripa det, det är för abstrakt, långt borta. Att jobba med det i den här åldern det bara 

oroar och skrämmer /…/ (Leif, 2003-10-13). 

 

Det som rektorn säger förstärker synen på att eleverna inte kan få en relation till de globala 

miljöfrågorna på samma sätt som till närmiljön. Vilket medför att miljöundervisningen får en 

faktabaserad karaktär. 

Under intervjun med den före detta förskoleläraren, Mikael, nämndes dock ett exempel då 

närmiljön kopplades till den globala miljön. När de arbetade med tema vatten var syftet att 

eleverna skulle bli medvetna om vattnets betydelse för livet på jorden. De studerade vattnet i 

området till exempel de närliggande sjöarna, ån som rinner i närheten av skolan, hur vattnet 

bearbetas i reningsverket och så vidare. Sedan vidgades perspektivet och de diskuterade 

vatten i ett globalt perspektiv, till exempel varför det är vattenbrist i en del länder.  

 
 

Mångfald 
 

Undervisningen på skolan har ett varierat innehåll. De kunskaper som lärarna vill att eleverna 

ska få kan kopplas till kursplanen. I intervjun med Håkan framgick det att syftet med 

svamplektionen var att eleverna skulle få uppleva naturens mångfald. I kursplanen för biologi 

står att: 

 
De vardagliga upplevelserna av mångfalden i naturen är ofta av etisk och estetisk karaktär 

och kommer exempelvis till uttryck i olika former av miljöengagemang. Ett av 

biologiämnets viktigaste bidrag till bearbetningen av människans relation till naturen är 

därför att belysa mångfalden av livsformer ur såväl de naturvetenskapliga som de estetiska 

och etiska perspektiven (kursplan i biologi, 2000). 

 

I den här lektionen finns det en estetisk dimension. Den estetiska aspekten framhålls särskilt i 

undervisningstraditionen Undervisning om hållbar utveckling. En annan aspekt som vi finner 

exempel på i svamplektionen är den språkliga. Eleverna fick tillfälle att uttrycka vad 

mångfald innebär genom att de fick beskriva och kategorisera svampens utseende. På så vis 
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beaktas språkets betydelse för kunskapsutvecklingen. I intervjun med rektorn nämner han att 

han gärna ville utveckla den språkliga aspekten i undervisningen.  

 
/…/odlingar och maten /…/ skulle man kunna tänka sig att utveckla mer och ta med de 

sinnen som finns. Det finns en metod som heter semperemetoden där man utgår från att 

beskriva lukt och smaker och strukturer i mat för att lära sig att uttrycka sig /…/ (Leif, 

2003-10-13). 

 

Språket är ett redskap för barnen för att kunna kommunicera med omvärlden. Det är därför 

viktigt att eleverna får ett rikt och nyanserat språk. 

Autentiskt lärande 
 
Ett begrepp som vi stötte på i våra intervjuer var autentiskt lärande. Det begreppet definierar 

ett synsätt som finns hos lärarna när det gäller metoder i undervisningen. 
 

/…/ om vi går tillbaka till begreppet autentiskt lärande som är, som har blivit lite av 

modeord kanske, men vad det står för, det är egentligen att man får en relation till 

någonting verkligt, att man gör någonting som man påtagligt kan se och känna eller 

uppleva på något sätt (Leif, 2003-10-13). 

 

Det som rektorn uttrycker ovan har påvisats genom forskning som rör undervisning i 

naturmiljö med miljöfostrande syfte. Naturupplevelser i tidig ålder har påverkan på deras syn 

på naturen. Det är enligt Hanna (1995) betydelsefullt att få exempel på hur var och en kan 

minska belastningen på miljön. Den målsättningen finns också hos lärarna på skolan. De vill 

att eleverna genom autentiskt lärande ska erhålla ett visst förhållningssätt. Till exempel 

genom att själva kompostera på skolan eller genom att förvara potatisen i en jordkällare får 

eleverna ta del av hur man kan värna om miljön. Detta kan ses som exempel på 

progressivistisk undervisning. Det är elevernas kännande och handlande som är i fokus. 

 

För lärarna på skolan är det viktigt att miljöundervisningen är en integrerad del i 

verksamheten i skolan och inte ett eget ämne. Lärande sker genom att eleverna är delaktiga i 

olika aktiviteter. På så vis är kunskapen inbyggd eller dold i de olika verksamheterna på 

skolan. Helhetssyn och sammanhang är två viktiga begrepp i undervisningen. Flera av lärarna 

nämner att miljöundervisning inte får bli något de gör vid sidan om utan måste vara ansluten 

till övrig undervisning.   
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Sammanfattning av skolans miljöundervisning 
 
Här följer en kortfattad redogörelse av undervisningens innehåll och de arbetssätt och metoder 

som lärarna använder sig av i Flodafors skola. Under vår teoridel nämnde vi tre olika 

dimensioner i miljöundervisningen: naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och 

värdemässig. Vi använder oss av dem för att analysera skolans miljöundervisning. 

 

 

Naturvetenskaplig dimension 

 
Kunskaper som lärarna vill att eleverna ska utveckla och som vi under vår vistelse på skolan 

har iakttagit är: 

• ekologisk förståelse. Inom detta område har man behandlat sambanden i naturen och 

mångfaldens betydelse, 

• faktakunskaper, till exempel artkunskaper om lövträd, svampar och fåglar. 

 
 

Samhällsvetenskaplig dimension 
 
Följande områden har behandlats när det gäller de samhällsvetenskapliga kunskaperna: 

• livsstil och konsumtion, 

• att engagera eleverna i miljöfrågor för att fostra dem till aktiva medborgare, 

• språkets betydelse för elevernas utveckling. 

 

 

Värdemässig dimension 

 
När det gäller den värdemässiga dimensioner har lärarna betonat: 

• relationen mellan människan och naturen, 

• estetiska aspekter, till exempel har eleverna fått bearbeta sina upplevelser genom att 

måla. 
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Avslutande diskussion 
 
 
Utifrån vårt arbete är det svårt att dra några generella slutsatser. Däremot anser vi att vi visat 

en mer problematiserad syn på miljöundervisningen och att det handlar om så mycket mer än 

att eleverna ska lära sig att källsortera sopor. Det finns olika sätt att bedriva miljöundervisning 

beroende på vad man vill uppnå och vilken kunskap och värderingar man har som lärare. 

 
Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på vad miljöundervisningen på Flodafors skola 

handlar om. Vi har kommit fram till att det först och främst handlar om elevernas relation till 

närmiljön och att eleverna ska få ett specifikt förhållningssätt till människor, natur och andra 

organismer som lever runt omkring dem. Vilket betyder att de till exempel ska handla 

miljövänligt mot naturen, ta hänsyn till växter och djur samt att kunna använda naturen utan 

att förstöra den. Lärarna diskuterar inte med eleverna om att det finns olika sätt att se på 

naturen utan de lär eleverna att förhålla sig på det vis som de själva anser vara miljövänligt. 

Utifrån det påstår vi att det är en normerande miljöundervisning. 

 

Undervisningen handlar också om att eleverna ska få ett intresse för både lokala och globala 

miljöfrågor och det vill man ge eleverna genom naturupplevelser av olika slag. Vi kan utifrån 

våra observationer konstatera att det är vid få tillfällen som lärarna gör en tydlig koppling 

mellan närmiljön och den globala miljön. Vi uppfattar det som att eleverna själva ska bli 

intresserade av de globala frågorna och senare i livet kunna fördjupa sitt intresse. Enligt 

rektorn kan de globala miljöfrågorna verka hotande och skrämmande för elever i 10 –12 års 

ålder. Undervisningen skulle dock kunna vara utformad så att eleverna blir engagerade och 

känner sig delaktiga samt ge dem en känsla av att problemen går att lösa trots att de är stora 

och komplicerade. Dagens undervisning på Flodafors skola är koncentrerad på det som 

eleverna möter i skogen utanför, på deras potatisodling, på skolgården och så vidare. På så vis 

vävs miljöundervisningen in i hela skolans verksamhet och det ligger inte som ett särskilt 

ämne på schemat. Lärarnas val av utformning och innehåll får naturligtvis konsekvenser för 

elevernas lärande. I det här fallet kan det vara betydelsefullt för elevernas förståelse av 

sambanden i naturen. En konsekvens som vi ser är att de kan antas förhålla sig till potatisarna 

i landet och lantbruk på ett sätt som en stadsbo inte gör. Det är dock nödvändigt att påpeka att 

det finns fler sätt att arbeta på. Vi kan anta att elever i en storstadsmiljö som får möjlighet att 
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reflektera över jordbrukets industrialisering i Sverige, genom att sätta sig in i olika synsätt och 

olika människors perspektiv får möjlighet att se konsekvenser av olika alternativ. 

 

Eleverna ska få kunskaper om hur naturen fungerar och inse hur viktig maten är för 

människans hälsa. På skolan förespråkas viss sorts mat, till exempel husmanskost och 

närproducerad mat. Syftet är att eleverna ska veta var maten som de äter kommer från. Det 

handlar i grund och botten om att skapa trygga elever som har ett brett perspektiv på tillvaron. 

Enligt läroplanen ska eleverna lära sig att respektera och känna omsorg för naturen, de ska 

känna till förutsättningarna för en god miljö, förstå grundläggande ekologiska sammanhang 

samt den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. Eleverna ska även få ett 

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. På Flodafors skola finns en 

intressant koppling mellan hälsa och miljö. Miljö är ett ämne som inte kan behandlas 

oberoende av andra ämnen utan det måste sättas i ett sammanhang. Detta för att eleverna ska 

inse att det har en direkt koppling till deras närmiljö, vilket i sin tur kan leda till ett globalt 

miljöengagemang.  Eleverna är delaktiga i matens kretslopp genom att odla, ta hand om 

råvaror, tillaga och kompostera och lär sig att ta ansvar för sin närmiljö.  

 

Språkliga och estetiska aspekter finns med i undervisningen genom att eleverna ska lära sig 

att uttrycka sina upplevelser om naturen med hjälp av muntliga presentationer eller 

bildskapande. Det bidrar till elevernas medvetenhet om upplevelsen och ger dem tillfälle att 

reflektera över sina upplevelser. Under våra observationer valde lärarna att låta eleverna 

bearbeta de olika aktiviteterna genom dagboksanteckningar samt teckning. Ett alternativt val 

skulle kunna vara att låta eleverna diskutera någon aspekt av det som de observerat i naturen 

och på så vis kan eleverna upptäcka aspekter som de inte var medvetna om tidigare.  

 

Lärarna använder sig av olika arbetssätt i undervisningen. Vid ett tillfälle föredrar lärarna att 

använda sig av traditionell klassrumsundervisning, vid ett annat tillfälle passar 

utomhuspedagogisk undervisning och ibland föredrar de friluftslivspedagogik, där eleverna 

ska lära sig att leva av det naturen ger. Genom att lärarna på Flodafors skola har valt att utföra 

en del av undervisningen utomhus bidrar det för det första till att främja elevernas hälsa och 

för det andra till att de känner sig trygga i naturen. Ibland kan lärare uppleva en konflikt 

mellan det som eleverna förväntas lära sig i basämnena; matematik, svenska och engelska, 

och de färdigheter som de lär sig i undervisningen utomhus. Den konflikten upplevde vi inte 

på Flodafors skola. Den tid som eleverna vistas utomhus är proportionellt liten jämfört med 
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all tid som eleverna tillbringar i skolan. Det som är viktigt i sammanhanget är att fundera på 

vad den aktuella klassen och eleverna vinner på att vistas utomhus. Det finns säkert orsaker 

till att inte alla lärare väljer att använda utemiljön i lika stor grad utan anser att det finns lika 

mycket att vinna på att vara inne och utveckla undervisningen i en ordinär klassrumsmiljö. 

 

Vi kan konstatera att skolan uppfyller läroplanens krav när det gäller miljöundervisning. I vår 

undersökning har tiden varit en begränsande faktor och de slutsatser som vi har kommit fram 

till ska relateras till den tid som vi har vistats på skolan.   

 

 
Skolans läge med skog och sjö i närheten är till stor fördel för utomhusundervisningen. Det är 

dock inte en nödvändighet för att bedriva sådan undervisning. Det handlar mer om lärarnas 

vilja och motivation. Att åka bil åtta kilometer för att komma till potatislandet var inget hinder 

för dem. Det som blev tydligt för oss var att lärarens personliga intresse och engagemang är 

avgörande för undervisningens utformning. Den kunskap om och syn på miljöproblematiken 

som läraren har kommer naturligtvis att prägla undervisningen. Det överensstämmer med de 

resultat som Wickenberg (1999), presenterade i sin studie om normstödjande strukturer. 

Eldsjälarna, alltså de personer som driver miljöarbetet, behöver stöd och strukturer för att 

behålla sin funktion i längden. På Flodafors skola har rektorn en viktig roll eftersom han själv 

ser vikten av elevernas upplevelser i naturen för deras framtida miljöengagemang. Den 

autentiska upplevelsen, genom potatisodling eller stolphusbygge, ska väcka intresse för 

fortsatt lärande. Eleverna blir på så vis delaktiga i det som är här och nu, och detta ger 

undervisningen sin unika karaktär. 

 

Skolan har fått kämpa för att genomföra en del av sina idéer. Det har bidragit till en 

kvalitetssäkring när det gäller måltidsverksamheten. Men det visar att som kommunal skola är 

det svårt att gå emot rådande traditioner. För att orka kämpa vidare är eldsjälarna och stödet 

från rektorn avgörande.   

 

Den teori och tidigare forskning som presenteras i detta arbete kan sammanfattas i den 

definition som Bill Stapp publicerade år 1969. Miljöundervisningen syftar till att fostra 

medborgare med kunskap, medvetenhet och motivation. Under vår teoridel tog vi upp tre 

dimensioner; den naturvetenskapliga, den samhällsvetenskapliga, och den värdemässiga. De 

tre dimensionerna bör finnas med i undervisningen för att eleverna ska få ett brett perspektiv 
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på miljöproblematiken. Miljöundervisningen i skolorna bör beröra alla de tre dimensionerna 

för att fostra sådana medborgare. Kunskap behövs i naturvetenskap om till exempel ekologi 

och miljöproblem samt kunskap som rör samhällsfrågor, medvetenhet om olika miljöetiska 

riktningar och till sist motivation att lösa problemen. I tidigare forskning har man påvisat 

betydelsen av utomhusvistelser i utomhuspedagogik och friluftspedagogik för att öka 

motivationen. 

  

Skolverket förespråkar att eleverna ska bli delaktiga i demokratiska processer och se 

konsekvenser av olika alternativ. På så vis kan man säga att skolverket förespråkar den 

undervisningstradition som kallas Undervisning om hållbar utveckling. Genom diskussion 

kan eleverna bli medvetna om att det finns olika perspektiv på miljöproblemen. Det är dock 

värdefullt att ifrågasätta om eleverna kan fostras till miljömedvetna medborgare enbart genom 

diskussion. Frågan är om det är möjligt att känna ansvar och respekt för naturen utan att 

uppleva positiva naturmöten? Enligt den tidigare forskning som vi presenterat är det viktigt 

att den etiska och estetiska dimensionen finns med i undervisningen. Eleverna bör i samband 

med utevistelser få reflektera över hur människan utnyttjar naturen idag och om det är rätt 

eller fel. Inom friluftslivets pedagogik är kropp, tanke och känslor integrerat, det borde vara 

fallet även i miljöundervisningen. Samtidigt betonar läroplanen att det är viktigt att eleverna 

får möjlighet att reflektera och inse konsekvenserna av olika alternativ. 

 

När det gäller debatten kring miljöundervisning handlar den mycket om hur vi kan utforma en 

undervisning som leder till en hållbar utveckling. Frågan är hur skolan kan fostra medborgare 

som kan bidra till en sådan utveckling. Barn och ungdomar ses som en enorm potential för att 

åstadkomma hållbar utveckling. Det är därför betydelsefullt att ifrågasätta hur vi bäst tar 

tillvara på denna potential. I tidigare forskning framförs kritik gällande läroplanens avsaknad 

av utvärderingsbara kunskapsmål. Vi anser att det vore betydelsefullt om Skolverket kunde 

precisera vad som är skolans uppgift när det gäller att främja hållbar utveckling. 

 

Arbetet har gett oss idéer om vidare forskning. Genom aktionsforskning kan man undersöka 

hur en förändrad skolgårdsmiljö kan leda till förändrad miljöundervisning. Asfalterade 

skolgårdar är vanligt i Sverige, det vore mycket intressant att undersöka vilka möjligheter 

skolträdgårdar öppnar för miljöundervisningen. Det vore även intressant att studera vad som 

påverkar elevernas miljöengagemang i ett långsiktigt perspektiv. 

 



Fostran till miljömedvetna medborgare 

 55 

Litteratur och referenser 
 
Andersson, E. (1996, september, 6). Här finns det både fantasi och kunskap. Katrineholms- 

Kuriren. 

 
Angelöw, B., & Jonsson, T. (1994).  Individ och miljö: Att utveckla och stimulera människors 

miljöengagemang. Lund: Student litteratur. 

 

Axelsson, H. (1997). Våga lära. Om lärare som förändrar sin miljöundervisning. Acta 

Universitatis Gothoburgensis. Göteborg Studies in Educational Science 112. 

 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Brunner, W. (1996). Solvagnen – Visioner till din miljöundervisning. Stockholm: Liber. 

 

Carlsson, B. (1999). Ecological understanding. A space of variation. Luleå tekninska 

universitet, Centrum för forskning i lärande. 

 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod (3:e rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Forkmen, B. (Red.). (1999). Lagtexter för skola och förskola 1999. Gothia. 

 

Hagne, C. (1997, nr 3). Skolan som flaggar grönt. Barnen & vi, s.16-18. 

 

Hanna, G. (1995). Wilderness-related environmental outcomes of adventure and ecology 

education programming. Journal of Environmental Education, 1, 21-33. 

 

Jandrin, I. (1999, maj, 6). Eget ansvar för skolmaten gör Flodafors skola unik. 

Sörmlandsbygden, s.5. 

 

Kneller, G, F. (1971). Introduction to the Philosophy of Education. New York: Wiley.  

 

Krag, J. (1993). Intervju. Konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 

 



Fostran till miljömedvetna medborgare 

 56 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa förskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lund, B. (1995). ”At ein är ute og sligt”: barn om sit möte med natur- perspektiver på 

friluftspedagogiske konsekvenser. Norge: Hovedfagsoppgave, Norges Idrettshögskole. 

 

Lundgren, U. P. (1998). Dewey och progressivismen. L, Svedberg & M. Zaar (Red.), Boken 

om pedagogerna (pp. 117-128). Stockholm: Liber. 

Milton, B., & Cleveland. E. (1995). Changing perceptions of nature, self, and others: A report 

on a park/school program. Journal of Environmental Education, 3, 32-40. 

 

Palmer, J. A. (1993). Development of Concern for the Environment and Formative 

Experiences of Educators. Journal of Environmental Education, 3, 26–30. 

 

Patton, M. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3:rd ed.). 

California: Sage. 

 

Raffan, J. (1998). Inside Outdoor education: A Case Study. An Outdoor and Experiental Unit 

Occasional Paper. Earlier version published in: The Outdoor Recreation Research Journal, 

Vol. 1, Winter, 1986. 

 

Robottom, I., & Hart, P. (l 993). Towards a meta-research agenda in science and 

environmental education. International Journal of Science Education, 5, 591-605.  

 

Sandell, K. (1996). Friluftsliv och miljöengagemang. I Natur og friluftsliv i byens närmiljö. 

Tema nord, 1996:518, pp. 51-64. nordisk ministerråd, Köpenhamn. 

 

Sandell, K., Öhman, J., & Östman, L. (2003). Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Skolverket (2002). Hållbar utveckling i skolan. Stockholm: Liber. 

 

Soetaert, R., & Top, L. (1996). Art and literature in environmental education. Two research 

projects. Environmental Education Research, 1, 63-71. 

 



Fostran till miljömedvetna medborgare 

 57 

Starrin, B., & Svensson, P.-G. (Red.). (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Stenmark, M. (2000). Miljöetik och miljövård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Taylor, P.W. (1986). Respect for Nature. A Theory of Environmental Ethics. New Jersey: 

Princeton. 

Tordsson, B.(1993). Perspektiv på friluftslivets pedagogik. Bö, Norge: Högskolan i Telemark. 

 

Utbildningsdepartementet.(2000). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94.[www dokument] 

www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf (2003-10-09). 

 

Utbildningsdepartementet.(2000). Kursplan i biologi. [www dokument] 

www.skolverket.se (2003-10-20) 

 

Wals, A. E. J., & Alblas, A. H. (1997). School-based research and development of 

environmental education: A case study. Environmental Education Research, 3, 253-268. 

 

Wickenberg, P. (1999). Normstödjande strukturer. Miljötematiken börjar slå rot i skolan. 

Lunds studies in Sociology of Law. Lunds universitet, Sociologiska institutionen.  

 

Östman, L. (1995). Socialisation och mening. No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt 

problem (Avhandling för doktorsexamen, Uppsala universitet).  

 

Östman, L. (Red). (2003). Nationell och internationell miljödidaktisk forskning: En 

forskningsöversikt (pedagogisk forskning i Uppsala 148). Uppsala: Uppsala universitet, 

Pedagogiska institutionen. 



Fostran till miljömedvetna medborgare 

 58 

Formell observation     Bilaga 1 

Datum: 
Tid: 
Plats: 
 
 
 
Närvarande: 
 
Aktivitet: 
 
 
 
Upptakt/introduktion: 
 
 
 
 
Reaktioner: 
 
 
 
 
 
Fortlöpande/ Vad händer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avslutning: 
 
 
 
 
 
Känslor/Upplevelser: 
(observatörens) 
 
 
 
 
Kommentarer: 
(personliga) 
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Informell observation     Bilaga 1 
Datum: 
Tid: 
Aktivitet: 
 
Lärare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elever: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: 

 


