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Sammanfattning 
Hållbar utveckling är ett av FN:s överordnade mål och även den Svenska regeringen har 
antagit detta som ett prioriterat mål för samhällsutvecklingen. Regeringen har genom en rad 
åtgärder försökt integrera begreppet hållbar utveckling i den statliga förvaltningen bl a genom 
styrdokument som skall hjälpa myndigheterna, men även genom att ställa konkreta krav på att 
myndigheterna inför miljöledningssystem.   
 
Den nystartade distansutbildningsmyndigheten Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) 
blev under 2002 införlivade i projektet ”Miljöledning i statlig förvaltning” och genomförde en 
miljöutredning under 2002 där de mest betydande miljöaspekterna presenterades. Man ansåg 
emellertid att kunskap till viss del saknades inom den egna organisationen för att kunna 
genomföra en tillfredställande analys på området. Syftet med denna studie är att inom ramen 
för indirekt miljöpåverkan analysera vilken form av miljöutbildning som bedrivs på 
myndigheten och utifrån detta utvärdera i vilken utsträckning CFL har möjlighet att generera 
positiv miljöpåverkan. 
 
I studien har fyra anställda på myndigheten CFL intervjuats för att kartlägga om begreppet 
hållbar utveckling är förankrat och integrerat i organisationen, vilken typ av 
miljöundervisning som bedrivs på myndigheten idag och kartlägga vad de fyra anser om de 
styrdokument som skall stödja dem i utbildningen. En enkät skickades även ut till 
respondenterna efter genomförda intervjuer för att yterligare säkerställa de resultat som 
generarades i intervjuerna. För att undersöka myndighetens förutsättningar för att generara 
positiv miljöpåverkan har även en kortare dokumentanalys genomförts på myndighetens 
miljöpolicy. 
 
Av studien framkommer att den miljöutbildning som bedrivs på myndigheten idag i stor 
utsträckning kan likställas vid normerande miljöundervisning. I och med att denna 
undervisningsform tillämpas får det till följd att myndigheten inte genererar den positiva 
miljöpåverkan man har möjlighet att göra. Studien visar också att respondentarna har svårt att 
se sambanden och knyta ihop de aspekter som ingår i hållbar utveckling, d.v.s. ekonomiska, 
ekologiska och sociala frågor. Hållbar utveckling är inte heller integrerat i tillräckligt stor 
omfattning i myndighetens verksamhet och därmed beaktas inte de indirekta miljöeffekterna 
myndigheten orsakar i tillräcklingt stor omfattning. Inte heller miljöpolicyn är anpassad för att 
ta upp den indirekta miljöpåverkan som myndigheten orsakar.  
 
Slutsatsen i studien är att myndigheten först och främst måste integrera begreppet hållbar 
utveckling i högre utsträckning i verksamheten för att generera positiv miljöpåverkan och 
samtidigt beakta den indirekta miljöpåverkan man orsakar. För att detta skall vara möjligt 
måste man öka den interna kunskapen angående miljöfrågor och hållbar utveckling bland 
personal. I detta sammanhang kan Ledningsens roll inte underskattas utan måste tydligt visa 
att man menar allvar. Det är viktigt att beslut, strategier och riktlignjer genomlyses med 
utgågspunkt från indirekta och direkta miljökonsekvenser för att verksamheter vid CFL skall 
kunna bli långsiktigt hållbara.    
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1 Inledning 
Begreppet hållbar utveckling myntades i början 1980-talet, men det var först 1987 när FN:s 
världskommission för miljö och utveckling publicerade rapporten ”Vår gemensamma 
framtid” som begreppet blev allmänt vedertaget. Enligt denna rapport definieras begreppet 
hållbar utveckling som att en samhällsutveckling måste till där den generation som lever på 
jorden idag måste kunna tillgodose sina behov samtidigt som man försäkrar sig om att inte 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. För att detta ska 
vara möjlig hävdade kommissionen att ett vidare perspektiv på samhällsutvecklingen måste 
antas där inte bara naturmiljön ingår utan även ekonomiska och sociala utvecklingsaspekter 
(World Commission on Environment and Development, 1987).    
 
Resonemanget kring hållbarutveckling utvecklades ytterligare i och med FN:s konferens 
”Miljö och utveckling” i Rio de Janeiro 1992 och i det efterföljande dokumentet Agenda 21 
drogs de övergripande riktlinjerna upp för byggandet av det hållbara samhället. Agenda 21 
omfattar många områden men ett område som anses korrelera med de allra flesta andra 
områden som tas upp i dokumentet är kapitel 36 - ”Att främja utbildning och höja det 
allmänna medvetandet”. Det tar upp vikten av utbildning för att ett hållbart samhälle skall 
möjliggöras. Kunskap och utbildning poängteras starkt i Agenda 21 när det kommer till 
förutsättningar att förändra människors attityder och ge dem en möjlighet och ett verktyg för 
att kunna lösa de problem som är relaterade till hållbar utveckling (United Nations 
Conference on Environment and Development, 1992). 
 
En av regeringens strategier för att få igång arbetet med hållbar utveckling på allvar inom de 
statliga myndigheterna och för att föregå med gott exempel var att 1996 starta upp projektet 
”Miljöledning i statlig förvaltning”. Projektet innebar i praktiken att ett krav restes på att 
varje enskild myndighet skulle utveckla ett systematiskt miljöarbete där man bl a kartlade 
organisationens miljöpåverkan i form av miljöledningssystem (MLS) 
(Miljövårdsberedningen, 1996). 
 
Från och med 2002 fick den nystartade distansutbildningsmyndigheten Nationellt centrum för 
flexibelt lärande (CFL) i uppdrag av regeringen att införa ett miljöledningssystem vilket 
årligen skall redovisas och eventuellt revideras (Miljödepartementet, 2001). Samma år 
redovisades en miljöutredning som till största delen fokuserade på de direkta miljöaspekterna. 
Myndigheten valde medvetet att till stor del utelämna den indirekta miljöpåverkan, som 
organisationen orsakar, eftersom man ansåg sig varken ha tillräckligt stor kunskap och tid för 
att göra en tillfredställande analys på området (Holmberg, 2003).  
 
Den indirekta miljöpåverkan som myndigheten orsakar är i stor utsträckning kopplad till 
myndighetens uppgifter d.v.s. att förmedla utbildning samt de omvärldskontakter 
myndigheten har med samhället i övrigt. För att kunna identifiera och värdera ett lärosätes 
indirekta miljöpåverkan krävs därför att man sätter sig in i hur man i organisationen talar om 
och behandlar miljöfrågor och begreppet hållbar utveckling för att i sin tur kunna bedöma 
vilken bild av miljöfrågan myndighet förmedlar till omvärlden. Viktigt är också att identifiera 
hur medvetna personalen är om miljöfrågor och hur man i ett lednings perspektiv behandlar 
miljön i policydokument samt hur miljöfrågan är integrerad i den dagliga verksamheten.  
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1.2 Syftet med studien 
Syftet med denna studie är att inom ramen för indirekt miljöpåverkan analysera vilken form 
av miljöutbildning som bedrivs på myndigheten och utifrån detta utvärdera i vilken 
utsträckning CFL har möjlighet att generera positiv miljöpåverkan.  
 
Studien är en del i CFL:s miljöledningsarbete och kommer att användas i framtida projekt 
med att förbättra miljöarbetet. 

1.2.1 Frågeställningar som studien utgått ifrån:  
- Hur uppfattas och behandlas miljöfrågan och begreppet hållbar utveckling bland de 

anställda inom organisationen? 
- På vilket sätt bedrivs miljöundervisningen gentemot vuxna studerande på myndigheten 

och är det möjligt att kategorisera den miljöundervisningen som bedrivs i ett 
miljöutbildningsperspektiv? 

- Hur behandlas begreppet hållbar utveckling i miljöpolicyn och vilka förutsättningar 
ger dokumentet för att organisationen i sitt dagliga arbete skall kunna generera positiv 
miljöpåverkan? 

 

2 Disposition 
I kapitel 3, Nationellt centrum för flexibelt lärande, beskrivs kortfattat hur myndigheten 
CFL:s verksamhet är uppbyggd och vad man har för uppgifter. 
 
I kapitel 4, Miljöledning i Statlig förvaltning, skildras bakgrunden till miljöledning i statlig 
förvaltning och vad det innebär. Sedan beskrivs även vad CFL åstadkommit i sitt 
miljöledningsarbete och hur man har lagt upp detta. 
 
Därefter följer kapitel 5 ”Det svårfångade begreppet indirekt miljöpåverkan” vilket är en 
sammanfattning av de svårigheter man kan stöta på vid identifiering av indirekta 
miljöaspekter och vad detta innebär. 
 
I kapitel 6 ”Miljöundervisningens olika traditioner och Relevanta styrdokument om hållbar 
utveckling i skolan”,  presenteras en kort historisk tillbaka blick över hur miljöundervisningen 
har sett ut bakåt i tiden. Tillbaka blicken har även använts med bakrund till utformandet av 
intervjufrågor och enkäten. Kapitlet sammanfattar även viktiga dokument som styr vad som 
skall tas upp i miljöundervisning vid den svenska gymnasieskolan, men även internationella 
dokument granskas. Det är med bakgrund till detta intervjufrågorna har formulerats i viss 
mån.  
 
Tillvägagångssätt, är titeln på kapitel 7 och beskriver hur studien metodologiskt har 
genomförts. 
 
I resultatavsnittet, Kapitel 8, presenteras resultaten av intervjuer, dokumentanalysen och 
enkäten.   
 
I diskussionen, kapitel 9, relateras resultaten till Miljöundervisningens traditioner, samt till de 
styrdokument och annan relevant litteratur på området. 
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3 Nationellt centrum för flexibelt lärande 

3.1 Organisation och verksamhet 
Myndigheten Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) bildades 1 januari 2002 genom 
en sammanslagning av statens skola för vuxna (SSV) och distansutbildningsmyndigheten 
(Distum) (Kågström, 2003). Myndigheten verkar direkt under utbildningsdepartementet och 
ingår i en bredare statlig strategi för att öka vuxnas möjlighet att delta i ett livslångt lärande. 
Myndigheten har till uppgift att vara statens samlade resurs för distansutbildning och flexibelt 
lärande inom vuxenutbildning och folkbildning och myndigheten skall ses som ett 
komplement till den flexibla utbildningen som bedrivs i Sverige av bl a kommuner och 
folkbildning (Utbildningsdepartementet, 2003). Utmärkande för distansstudier är att lärare 
och kursdeltagare är skilda åt i tid och rum, och att kommunikationen och samspelet dem 
emellan till stor del sker via dator, fax, videokonferens eller telefon (CFL, 2003a). 
Myndigheten ansvarar för att öka tillgängligheten på ämnen och kurser som motsvarar 
gymnasial vuxenutbildning. CFL ansvarar dessutom för att höja kompetensen hos 
utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning och folkbildning med avseende på 
metoder och arbetssätt inom distansutbildning och flexibelt lärande. Myndigheten arbetar 
också med förändringar på systemnivå när det kommer till utbildning och fungerar som 
påtryckare, initiativtagare och samarbetspartner (Utbildningsdepartementet, 2003).  
 
CFL är geografiskt placerat på orterna Hässleholm, Norrköping och Härnösand. 
Verksamheten är fördelad så att myndighetsledningen är placerad i Hässleholm och ansvarar 
för att koordinera den operativa verksamheten som är uppdelad i tre sektorer (Se Figur 1). 
Arbetet i de tre sektorerna bedrivs parallellt i Norrköping och Härnösand där verksamheten 
och organisationen i stort sett ser likadan ut på dessa båda orter. Utbildningssektorn (Sektor 1) 
sysslar, som namnet antyder, till största delen med utbildning och ansvarar för all utbildning 
som sker gentemot vuxna studerande genom distansutbildningar på gymnasial nivå. 
Utbildningssektorn har också till uppgift att utveckla effektiva former och modeller för 
lärande i arbetslivet och manusförfattande för kursutveckling för myndighetens distanskurser. 
De två övriga sektorerna har till uppgift att främja förändringsarbetet inom folkbildningen och 
kommunerna. Sektorn för utvecklingsstöd (Sektor 2) ansvarar för myndighetens direkta 
kontakter med kommuner och folkbildningen och detta görs genom rådgivning, information 
och direkt utvecklingsstöd till dessa målgrupper. Sektorn för kunskapsutveckling (Sektor 3) 
ansvarar för myndighetens kunskaps- och produktutveckling samt utveckling av läromedel. 
Sektorn utvecklar också ett samlat kunskapsmaterial för myndigheten (CFL, 2003d). 

 
Figur 1. Organisationsskiss över CFL:s verksamhet 2003 (Ur CFL, 2003d). 
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4 Miljöledning i Statlig förvaltning  
1996 föreslog miljövårdsberedningen att miljöledningssystem (MLS) skulle införas på prov 
inom 25 pilotmyndigheter i syfte att driva på utvecklingen på miljöområdet och för att främja 
miljöarbetet inom samhällssektorerna (Miljövårdsberedningen, 1996). Med 
miljöledningssystem menas i det här sammanhanget ett systematiserat miljöarbete med 
tydliga riktlinjer och mål, bl a i centrala styrdokument, klargjorda ansvarsförhållanden, rutiner 
för uppföljning och redovisning av resultat (Naturvårdsverket, 2002). Ett av huvudsyftena 
med myndigheternas miljöarbete ansågs av regeringen vid tiden för införandet vara att 
statsförvaltningen skulle utvecklas till ett föredöme i syfte att uppnå en hållbar utveckling 
(Miljödepartementet, 2001a). Sedan 1997 och fram till dags datum har 231 myndigheter 
tillsammans med regeringskansliet och departementen ålagts att införa miljöledningssystem 
genom regeringens beslut om projektet ”Miljöledning i statlig förvaltning” 
(Naturvårdsverket, 2003).  

4.1 Miljöledning på CFL 
Under 2001 blev även Statens skola för vuxna införlivade i det statliga projektet 
”Miljöledning i statlig förvaltning” och arbetet kring ett miljöledningssystem startades upp. 
Samma år startade övergången från Statens skola för vuxna till myndigheten Nationellt 
centrum för flexibelt lärande och i och med omorganisationen upphörde tillfälligt även arbetet 
med miljöutredningen. Under 2002 fick miljöarbetet en nystart och startades upp på allvar 
igen då myndigheten beslutade att tillsätta en miljöprojekt grupp som blev ansvarig för 
miljöarbetet på myndigheten. Miljöprojektgruppen genomförde en omfattande miljöutredning 
som också redovisades i och med bokslut för verksamhetsåret 2002 till Naturvårdsverket.  
 
Syftet med MLS är att underlätta och mer systematiskt komma åt miljöarbetet, men också att 
rent pedagogiskt synliggöra att CFL:s miljöpåverkan är av olika slag (Forsberg, 2000). 
Miljöledningssystemet grundas utifrån vilka miljöaspekter som anses vara betydande i 
miljöutredningen. De betydande miljöaspekterna bedöms utifrån hur stor miljöpåverkan en 
viss typ av verksamhet orsakar (Zackrisson, 2002). Med andra ord skulle man kunna säga att 
organisationens miljöpåverkan graderas eller bedöms och de miljöaspekter som anses mest 
betydande ligger till grund för MLS.  
 
I ett MLS så skiljer man ofta på olika typer av miljöpåverkan. Distinktionen man ofta gör är 
att man delar upp miljöpåverkan i direkta och indirekta aspekter. Direkt miljöpåverkan skall 
här förstås som miljöeffekter som uppkommer i samband med den löpande verksamheten. 
Exempel på detta är resursförbrukning vid de enskilda sektorernas verksamhet; miljöpåverkan 
till följd av arbetspendling och tjänsteresor; energiförbrukning i lokaler etc. Indirekt 
miljöpåverkan är däremot mer förknippat med den miljöpåverkan myndigheten orsakar 
genom sina uppgifter, d.v.s. utbildning och andra kontakter med omvärlden och samhället i 
stort (Zackrisson, 2002). Denna uppdelning är ibland inte så lätt att genomföra i och med att 
indirekt och direkt miljöpåverkan ofta flyter ihop och det är svårt att avgöra vad som är vad.  
 
CFL:s miljöutredning inriktades främst mot direkt miljöpåverkan. De främsta orsakerna till att 
den indirekta miljöpåverkan till stora delar utelämnades i miljöutredningen var att man 
uttryckte en viss osäkerhet till hur identifierandet skulle genomföras, samt att man ansåg 
arbetet vara både svårt, tidskrävande och att kunskap saknades för att arbetet skulle kunna 
genomföras på ett tillfredställande sätt. Att den indirekta miljöpåverkan till stora delar inte 
togs med i miljöutredningen gjordes dock med vetskapen om att det med stor sannolikhet är 
myndighetens mest betydande miljöpåverkan och därmed förmodas stå för den absolut största 
delen av organisationens miljöpåverkan (Holmberg, 2003).    
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5 Det svårfångade begreppet indirekt miljöpåverkan 
Att få uppgiften att analysera en organisations indirekta miljöpåverkan ställer utredaren inför 
en rad problem och överväganden p.g.a. områdets något komplexa natur. Problematiken 
uppstår ofta redan i inledningsfasen av miljöutredningen genom att utredaren tvingas arbeta 
med begrepp som är oprecisa i fråga om vad de egentligen innebär, samt att distinktionen 
mellan indirekt och direkt miljöpåverkan inte är helt klar (Forsberg, 2000). Olika 
miljöcertifieringssystem väljer nämligen att definiera begreppen olika och har i viss mån helt 
missat eller haft svårt att komma åt vissa delar av organisationers miljöaspekter, främst när 
det gäller indirekt miljöpåverkan, vilket ytterligare försvårar uppgiften och skapar en viss 
förvirring för utredaren (Zackrisson, 2002).  
 
Svårigheterna att komma åt den indirekta miljöpåverkan visar sig också i Riksrevisionsverkets 
rapport ”Hur bör myndigheternas miljöarbete redovisas? – Form och innehåll”, där man 
pekar på att stora brister i redovisningen av den indirekta miljöpåverkan förekommer bland de 
flesta av landets myndigheter. Vidare hävdar de att det är mycket svårt att utveckla generellt 
tillämpliga metoder för redovisning av indirekt miljöpåverkan och därmed blir det även svårt 
för certifieringssystemen att komma åt detta område eftersom det då blir problematiskt att 
hitta generella verktyg som kan tillämpas på alla organisationer och verksamheter (RRV, 
1998a). Riksrevisionsverket föreslår att formerna för att analysera indirekt miljöpåverkan 
måste anpassas direkt efter den analyserade verksamhetens karaktär (RRV, 1998b). Den 
granskning av indirekt miljöpåverkan som hittills föreligger inom lärosäten på olika nivåer i 
Sverige, är p.g.a. det som ovan beskrivits mycket begränsad och har hittills nästan varit 
obefintlig. Ett omfattande arbete pågår dock på flera av landets lärosäten och många 
högskolor ligger i startgroparna för att genomföra en kartläggning av den indirekta 
miljöpåverkan organisationen orsakar (Forsberg, 2000).  
 
Omfattningen av problematiken blir inte mindre av att många myndigheters största 
miljöpåverkan kommer från deras myndighetsutövning och indirekta miljöpåverkan. När 
omfattningen av den indirekta miljöpåverkan inte kan vägas in på ett tillfredställande sätt blir 
omfattningen av problematiken uppenbar (Naturvårdsverket, 2002).  

5.1 Indirekt miljöpåverkan – Definition och exempel 
Denna studie är ett första försök att kartlägga och analysera delar av CFL:s indirekta 
miljöpåverkan. Därmed skall förstås den miljöpåverkan som är förknippad med myndighetens 
uppgifter, d.v.s. utbildning och kontakter mot det övriga samhället, och vad dessa uppgifter 
genererar i form av miljöpåverkan på kort såväl som på lång sikt. En indirekt miljöaspekt 
definieras enligt ISO-14001 som:  
 

”En miljöeffekt som påverkar andra aktörers verksamhet/aktiviteter och medför 
miljöpåverkan utanför den egna organisationen (Piper et al, 2001, sid. 355).”  

 
För att relatera detta resonemang till myndigheten CFL kan frågan om myndighetens indirekta 
miljöpåverkan kort beskrivas som hur myndighetens utbildning och samhällskontakter 
påverkar förutsättningarna för miljöanpassning och hållbar utveckling i samhället.  
 
Den indirekta miljöpåverkan myndigheten orsakar kan förenklat och mycket kort 
exemplifieras genom att studenten i sin framtida yrkesroll, men också i andra situationer, 
väljer att tillämpa eller inte tillämpa de kunskaper den erhållit genom sina studier vid 
myndigheten. Därmed uppstår en positiv eller negativ indirekt miljöpåverkan beroende på hur 
studenten väljer att agera.  
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Begreppet miljöpåverkan skall i denna studie förstås dels som att en organisation genom sin 
verksamhet bidrar till miljöeffekter, såsom påverkan på fysiska resursflöden eller specifika 
miljöproblem som exempelvis försurning och växthuseffekten, men även hur mål och 
verksamheter i en organisation i mer allmän bemärkelse påverkar förutsättningarna för 
miljöanpassning i samhället. Genom att anta ett vidare perspektiv på begreppet blir det lättare 
att förstå betydelsen och omfattningen av en organisations miljöpåverkan (Forsberg, 2000).  

6 Miljöundervisningens olika traditioner och relevanta 
styrdokument om hållbar utveckling i skolan 
Utbildningsdiskusionen har under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet främst 
dominerats av tre olika utbildningsfilosofier, d.v.s. essentialism, progresivism och 
rekonstruktivism (Skolverket, 2002). Dessa tre utbildningsfilosofier har även präglat 
miljöundervisningen och för att kvalitativt kunna utvärdera innehållet i den miljöundervisning 
som CFL bedriver har tre kategoriseringar använts som relaterar till olika 
miljöundervisningstraditioner. Kategoriseringen ligger till grund för den enkät som 
respondernterna har besvarat och även fungerat som underlag för intervjufrågorna. 
Kategoriseringen kommer även att användas i diskussionsdelen.  
 
Faktabaserad miljöundervisning –  bygger på en tilltro till vetenskapen som lösning på 
människors problem. Miljöproblemen ses i första hand som ett kunskapsproblem som 
åtgärdas med mer forskning och information till allmänheten. Utbildningsfilosofiskt ansluter 
denna tradition till essentialismen. Fokus i undervisning ligger på en förmedling av 
pedagogiskt tillrättalagda vetenskapliga fakta och begrepp. Utifrån dessa förmodat objektiva 
fakta förväntas eleverna ta ställning och handla (Skolverket, 2002). 
 
Normerande miljöundervisning – utgår till stora delar ifrån progressivismen och 
karaktäriseras av en betoning på värde och värderingsproblematiken. För att lösa 
miljöproblemen måste människan inrätta sitt liv och samhället efter den vetenskapliga 
kunskapen om naturen. Vetenskaplig kunskap ses därmed som normerande och förskrivande 
bestämda värderingar och efterföljande handlingar. Det miljövänliga samhället är det goda 
samhället och undervisningen syftar till att elverna ska handla miljövänligt(Skolverket, 2002).  
 
I Undervisning för hållbar utveckling – handlar miljöfrågor om konflikter mellan olika 
mänskliga intressen. Miljöproblemen betraktas som sociala konstruktioner där grupper av 
människor utifrån olika synsätt och värderingar väljer att betrakta olika fenomen som 
miljöproblem. Vetenskapen ger ingen given moralisk vägledning och dessutom rymmer 
vetenskapen en rad olika motstridiga uppfattningar. Miljöbegreppet är till stor del ersatt av 
hållbar utveckling, som definieras som såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet. 
Syftet med undervisningen är att eleverna aktivkt och kritiskt värderar olika alternativ och tar 
ställning. Undervisningen har därmed närmast en rekonstruktivistisk karaktär (Skolverket, 
2002).  

6.1 Internationella styrdokument 
Förutom de krav som ställs på myndigheten CFL när det kommer till anpassningen mot en 
hållbarutveckling genom införandet av miljöledningssystem så finns även styrdokument som 
ställer ytterligare krav bl a på hur utbildningen ska utformas, men som också skall hjälpa 
myndigheten att anpassa utbildningen utefter de krav som staten ställer.  
 
1987 presenterade Världskommissionen för miljö och utveckling sin rapport ”Vår 
gemensamma framtid” (”Our common future”). I rapporten introducerades för första gången 
begreppet hållbar utveckling på allvar och begreppet definierades på följande sätt: 
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”En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredställa sina behov (World Commission on 
Environment and Development, 1987, sid. 23).”   

 
I och med rapporten uppmanade kommissionen att FN:s generalförsamling skulle anta ett 
handlingsprogram för varaktig hållbar utveckling och överväga behovet av regionala och 
internationella konferenser. Detta ledde sedermera fram till att en konferens vars mål var att 
främja en hållbar utveckling i alla länder anordnades i Rio de Janeiro 1992.   

6.1.1 Agenda 21 
1992 bjöd Förenta Nationerna (FN) in till konferensen Miljö och utveckling i Rio de Janeiro i 
syfte att låta världens länder diskutera lösningar på de globala miljöproblemen. Mötet ledde 
fram till att en majoritet av världens länder undertecknade Agenda 21, en dagordning för det 
tjugoförsta århundradet och som kom att bli normerande för framtida miljöarbete på samtliga 
samhällsnivåer. Dokumentet är inte juridiskt förpliktigande, men innebär ett politiskt och 
moraliskt ansvar för de länder som ingår i samarbetet och varje nation har förbundit sig att 
arbeta för en hållbar utveckling, så också Sverige (Skolverket, 2002).  
 
I Agenda 21 kapitel 36 - ”Att främja utbildning och höja det allmänna medvetandet” 
konstateras att utbildning har beröringspunkter med så gott som alla områden som nämns i 
Agenda 21 och utbildning anses vara en av de avgörande faktorerna för att kunna främja en 
hållbar utveckling och förbättra människors förmåga att lösa miljö- och utvecklingsproblem. 
Agenda 21 klargör att det bör ligga på varje nations regering att utarbeta och uppdatera 
strategier i syfte att integrera miljö och utveckling, samt att ett gränsöverskridande inslag i 
utbildningar på alla nivåer blir verklighet (Rådet för högre utbildning, 2003). Det ska även 
finnas ett utbildningsprogram för lärare där frågor om hållbar utveckling tas upp, och varje 
skola bör få hjälp med att utforma planer för miljöverksamhet. I dokumentet betonas även att 
skolorna ska arbeta för en medvetenhet om miljö och etik, värderingar, attityder, färdigheter 
och beteenden som är förenliga med en hållbar utveckling (Skolverket, 2002). 

6.1.2 Baltic 21E 
Agenda 21 är som ovan nämnts ett dokument som kan karaktäriseras som mer normativt än 
det är operativt och genom åren har många initiativ tagits för att översätta dess intentioner och 
perspektiv till policys och konkreta handlingsplaner (Regeringskansliet, 2002). Till ett sådant 
initiativ får Baltic 21 räknas och omfattar idag ett samarbete mellan samtliga länder runt 
Östersjön1 , samt hela EU.  
 
Tanken då regionens regeringschefer för första gången träffades 1996 var att skapa en lokal 
Agenda 21 för Östersjöregionen med målsättningen att ge förutsättningar för ett hållbart 
samhälle. Utbildningssektorns arbete inleddes den 23-24 mars 2000 då utbildningsministrarna 
i regionen kring Östersjön träffades vid Haga slott i Stockholm för att diskutera hur man 
skulle kunna implementera avsnitt 36 i Agenda 21 inom utbildningsfrågor i respektive land. 
Mötet resulterade i en överenskommelse som avhandlade utbildning för hållbar utveckling. 
Överenskommelsen kom att kallas Hagadeklarationen och utmynnade sedermera i ett 
dokument kallat ”Agenda 21 för utbildning för hållbar utveckling i Östersjöområdet – Baltic 
21E”. Dokumentet antogs i januari 2002 och är nu en permanent del i Baltic 21-samarbetet. 
Baltic 21E innefattar en handlingsplan för hur utbildning ska bedrivas för att främja en hållbar 
utveckling och omfattar hela utbildningssystemet i respektive land. Dokumentet delar upp 
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utbildningssektorn i tre områden: den offentliga skolan (förskola till och med gymnasiet och 
vuxenutbildningen), högre utbildning (universitet och högskolor) och folkbildningen och har 
därefter satt upp mål för varje utbildningsområde (Regeringskansliet, 2002). 
 
En av skillnaderna i Baltic 21E jämfört med den traditionella synen på utbildning är att 
miljöfrågan ges en större spännvidd och inte bara omfattar ett ämne som exempelvis 
”miljökunskap”, eller hänvisas till de naturvetenskapliga ämnena som miljökunskap ofta har 
gjorts i den traditionella utbildningen. Istället trycker man i dokumentet på att utbildning för 
hållbar utveckling har en bredare ansats än miljökunskap och miljöutbildning och innefattar 
förutom miljöaspekter också ekonomiska, sociala och kulturella aspekter av 
samhällsutveckling. Man menar vidare att samhällskunskap och humaniora måste införlivas i 
högre grad i resonemanget kring dessa frågor. Vad man i dokumentet eftersträvar är att eleven 
skall ges större utrymme att tänka kritiskt, samt att det i dokumentet poängteras vikten av att 
för eleven tydliggöra kopplingar som är gränsöverskridande i traditionell mening. Tanken är 
att de ekologiska processerna i större utsträckning skall kopplas samman med och leda till en 
diskussion kring levnadskulturella frågor, marknadsekonomiska förutsättningar, politiska 
beslut på olika nivåer, demokrati och rättviseaspekter. Eleven skall genom sin utbildning få 
insikt om produktions- och konsumtionsmönster och konsumentansvar, samt hur detta 
påverkar den lokala och globala miljön och överlevnadsfrågor. Genom detta synsätt skall 
eleven ges möjlighet att skapa alternativa sätt att se på samhällsutveckling och framtiden 
(Skolverket, 2002). Baltic 21E nöjer sig inte med detta utan vill:    
 

” i detta dokument föreslå att hållbar utveckling blir ett av de huvudsakliga målen 
för hela utbildningssystemet ,både formell och icke-formellutbildning, från förskola 
via grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning till högre utbildning 
och folkbildning (Regeringskansliet, 2002, sid. 7.).” 

 
Detta skall bli möjligt genom att hållbar utveckling inkluderas i alla läroplaner och kursplaner 
och därmed skall utveckling av kunskap och medvetande om hållbar utveckling säkras och ses 
som en del i processen av ett livslångt lärande för individen. Precis som i Agenda 21 anser 
man att utbildning för hållbar utveckling skall finnas tillgänglig för alla åldrar och skall 
integreras både i existerande ämnen, men också tas upp som ett eget ämne i utbildningen.  
 

6.2 Nationella styrdokument 

6.2.1 Skollagen 
På det nationella planet finns ett antal viktiga styrdokument att ta hänsyn till för det offentliga 
skolväsendet. Det kanske viktigaste dokumentet är skollagen som är instiftad av regeringen 
och innehåller de grundläggande bestämmelserna om utbildning inom alla skolformer. Lagen 
anger övergripande mål för utbildningen samt övergripande riktlinjer för hur skolans 
verksamhet skall utformas. När det kommer till miljö nämns detta med följande rader i lagen: 
 

”Verksamheten inom det offentliga skolväsendet för vuxna skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 
verkar inom det skolväsendet skall främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö (Sveriges Riksdag, 2003).” 

 

6.2.2 Läroplanen  
1994 fastställde Regeringen den senaste versionen av läroplanen för den frivilliga skolformen 
(Lpf 94). Läroplanen syftar till att tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolorna 
och ligger även till grund för CFL:s utbildningsverksamhet. Läroplanen bestämmer skolans 

 11



uppgift och de värden som skall ligga till grund för undervisningen som genomförs på 
respektive skola. I läroplanen betonas att det i de frivilliga skolformerna, där CFL ingår, skall 
anläggas vissa övergripande perspektiv på utbildningen och även ges möjlighet att belysa 
frågor rörande miljö och hållbar utveckling (Skolverket, 2003). Detta visas inte minst genom 
detta citat: 
 

”Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de dels själva kan 
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för 
att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2003, sid. 7).” 

 
Läroplanen belyser också andra aspekter av hållbar utveckling och komponenter som lätt kan 
relateras till Hagadeklarationen och dess strävan att skapa en utbildning för hållbar 
utveckling. Bl. a. tas demokrati, sociala aspekter, holistiskt perspektivet, kritiska tänkandet 
upp i läroplanen som varande av stor vikt när man vill beakta begreppet hållbar utveckling. 

6.2.3 Kursplaner 
Kursplaner är bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika 
ämnen. Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever skall lära sig men lämnar 
samtidigt stort utrymme för lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder. Kursplanerna 
från 1994 har reviderats och de nya trädde i kraft år 2000 och revideringen har inneburit en 
starkare anknytning till hållbar utveckling, främst inom de yrkesinriktade kurserna. I de åtta 
kärnämnena som ingår i samtliga gymnasieprogram har fem2 direkta formuleringar som gör 
det möjligt att inkludera miljö- och utvecklingsfrågor i undervisningen (Skolverket, 2002).         
 
CFL anordnar idag 86 kurser. Av dessa 86 är 22 webbaserade och 66 tryckta (CFL, 2003b), 
men p.g.a. utrymmesskäl och tidsaspekten har det inte funnits möjlighet att gå igenom alla 86 
kursplaner för att kartlägga vad som uttryckligen kan relateras till miljö- och 
utvecklingsfrågor. Ett rimligt antagande är dock att det finns åtskilligt fler kursplaner som 
CFL anordnar som innehåller formuleringar som kan relateras till hållbar utveckling och 
därmed användas som stöd för undervisningen.  

7 Tillvägagångssätt 

7.1 Forskningsmetodik 
Forskningsmetodik delas ofta in i två olika perspektiv, d.v.s. kvalitativ och kvantitativ 
forskning (Maxim, 1999). Perspektiven använder sig av skilda angreppssätt och varför en 
studie kassificeras i termer av kvalitativ eller kvantitativ bestäms av studiens syfte, hur 
variablerna mäts samt hur informationen analyserats (Kumar, 1996). Kvalitativ forskning 
inriktar sig ofta på insikt, upptäckt och tolkning vilket ofta innebär att man inte exakt vet vilka 
resultat som är tänkbara och metoden kan ibland ändras under pågående projekt (Meadows, 
1998). Kvantitativ forskning däremot är mer inriktad på hypotesprövning, verifierbarthet och 
reliabilitet och innebär ofta att man redan innan projektet startar i större utsträckning kan sluta 
sig till vad studien kommer att leda till (Maxim, 1999). Om man vill kvantifiera förändringen 
eller variationen i ett fenomen, situation eller problem brukar studien klassificeras som 
kvantitativ. Exempel på kvantitativa frågeställnigar kan ex. vara hur många människor som 
har ett specifikt problem eller hur många människor som har en specifik åsikt (Kumar, 1996).  
Kvantitativ forskning bedrivs traditionellt inom bl a psykologi, ekonomi och marknadsföring 
medan kvalitativ forskning är vanligt förkommande inom sociologi, antropologi och historia 
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(Maxim, 1999). Vare sig man forskar inom exempelvis ekonomi el. sociologi är det dock 
vanligt förekommande att man i viss mån kombinerar de båda typerna av metodik för att få ett 
så bra resultat som möjligt (Kumar, 1996). I denna studie förekommer forskningsmetodik som 
har sitt ursprung i både den kvalitativa och kvantitativa forskningstraditionen. Studien har 
genomförts i form av en fallstudie vilket just innebär att flera olika insamlingsmetoder kan 
användas vid datainsamlingen. I  Studien har tre olika analysmetoder använts och rapporten är 
i huvudsak uppbyggd kring kvalitativa intervjuer, analys av dokument och enkäter.  
 
Som ovan nämnts inriktar sig en kvalitativ fallstudie i huvudsak på insikt, upptäckt och 
tolkning, snarare än på hypotesprövning. I den kvalitativa studien är det således författarens 
uppfattning och tolkning av informationen som står i centrum (Merriam, 1994). Kvantitet är 
inte väsentligt och informationen omvandlas inte till siffror för statistiska analyser (Holme et 
al, 1991).  Syftet med en fallstudie är inte att få fram en sann och precis tolkning av den 
information forskaren får tillgång till, utan den avser hellre att undanröja felaktiga slutsatser 
så att den mest övertygande och bäst möjliga tolkningen framkommer (Merriam, 1994). Inom 
organisationsforskning används fallstudien flitigt och många organisationsteoretiska forskare 
har ansett att fallstudien är den bästa metoden för att förstå en organisations hela komplexitet 
och gör det dessutom möjligt att undvika artificiella och överförenklade studier (Merriam, 
1994).  
 
Fallstudien har ansetts som en lämplig metod  för denna studie eftersom den har fokus i ett 
avgränsat system och därmed undersöker en specifik företeelse. Just det faktum att kvalitativ 
fallstudie inriktar sig i huvudsak på insikt, upptäckt och tolkning, snarare än på 
hypotesprövning har upplevts som passande för denna studie och detta motiverar valet av  
metod (Merriam, 1994). 

7.2 Den Kvalitativa intervjun 
En intervju bygger vanligtvis på en speciell form av samtal mellan två personer med syftet att 
samla in information (Svensson och Starrin, 1996). Den vanligaste formen av intervju är när 
en intervjuare ställer frågor och utvecklar en dialog med en respondent (Merriam, 1994). 
Respondentens svar kommer att utgöra data som efter analys ger resultat och som sedermera 
ligger till grund för en slutsats eller ett beslut beroende på vad syftet är med intervjun (Lantz, 
1993). Frågan är nu vilket typ av intervju som skall genomföras för att nå syftet med studien? 
 
Det finns i huvudsak två olika intervjumetoder och delas traditionellt upp i något som kallas 
kvantitativ intervjumetod och kvalitativ intervjumetod (Svensson och Starrin, 1996). Dessa 
båda metoder är användbara i lite olika sammanhang och valet beror i stor utsträckning på 
vilket syfte man har med intervjun. Vid den kvantitativa intervjun använder man ofta ett 
formellt strukturerat schema av intervjufrågor, vilket innebär att både frågeformulering och 
ordningsföljd på de frågor man ställer under intervjun är bestämd på förhand, vilket även 
svarsalternativen är. Detta brukar kallas att intervjun är standardiserad och är en vanlig form 
att använda vid ex. surveyintervju som opinionsinstitut ofta genomför och kan liknas vid en 
form av muntliga enkätundersökningar (Merriam, 1994). 
 
Denna studie är inriktad på intervjuer som inte är fullt lika strukturerade i jämförelse med dem 
som tillämpas i en kvantitativ intervjumetodik. Målet har varit att respondenten ska få 
möjlighet att beskriva sin bild av verkligheten och därmed öka förståelsen för människors 
subjektiva erfarenheter (Svensson och Starrin, 1996). Intervjuerna har därför utformats efter 
den s.k. kvalitativa intervjumetodiken och intervjufrågorna har varit helt öppna, vilket innebär 
att respondenten har fått möjlighet att så oberoende som möjligt utveckla sina tankar kring 
frågan (Lantz, 1993).  
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En delvis strukturerad intervjumetod (semistrukturerad) har tillämpats, vilket innebär att 
intervjuaren i förväg har fastställt en huvudstruktur innehållande frågor eller teman för 
intervjun (Merriam, 1994). När man gör på detta sätt har intervjuaren möjlighet att under 
intervjuns gång ändra ordningen på frågorna och ställa utvecklande underfrågor för att på så 
sätt kunna styra intervjun mot de områden som anses vara av intresse för undersökningen 
(Svensson och Starrin, 1996). Intervjuaren vill ha viss information från alla respondenter, men 
kan inte i förväg veta hur respondenten upplever frågan och att alla respondenter upplever 
frågorna på samma sätt. Intervjuaren vet heller inte hur intervjutillfället kommer att te sig på 
förhand och måste därför ges ett visst mått av spelrum och möjlighet till improvisation. Syftet 
med intervjun är att förstå respondentens egen uppfattning om saker och ting och inte att 
tvinga denne att ta över forskarens kategorisering och världsbild (Merriam, 1994).  

7.2.1 Urval av respondenter 
För att kartlägga hur miljöundervisningen bedrivs på CFL och för att försöka få en helhetsbild 
av om miljöintegrering är möjlig inom utbildningen och miljöfrågans status på myndigheten 
har ett antal intervjuer med personer med olika arbetsuppgifter inom organisationen 
genomförts. Sammanlagt har fyra personer intervjuats under en period av sex veckor. Urvalet 
gjordes utifrån visionen att försöka täcka in så många organisatoriska led som möjligt i 
utbildningskedjan och dessutom få med synpunkter från de viktigaste instanserna i den 
hierarkiska strukturen som präglar myndigheten i dess uppgift att förmedla kunskap och 
utbildning mot vuxna studerande på distans.  
 
Eftersom generaldirektören (GD) är ytterst ansvarig för myndighetens verksamhet föll det sig 
naturligt att inleda intervjuserien med denne. Därefter genomfördes två intervjuer med 
personer som primärt fungerar som lärare på myndigheten och till sist intervjuades även 
rektor.   
 
Eftersom synen på miljöfrågor kan variera i stor utsträckning beroende på vilket ämne man 
undervisar samt vilken bakgrund man kommer ifrån, valdes lärarrespondenterna utifrån att de 
skulle representera två olika block, d.v.s. en hade naturvetenskaplig bakgrund och undervisar 
företrädesvis i biologi och kemi och den andra lärarrespondenten representerade det 
samhällsvetenskapliga blocket och undervisar i ekonomi. En annan förutsättning var att 
lärarna ifråga hade ett intresse av miljö, eftersom det då antogs att respondenten skulle ha 
lättare att relatera till ämnet som studien behandlar och därmed kunna ge mer uttömmande 
och användbara svar. Den ena läraren sitter även med i miljöprojektgruppen och det var därför 
naturligt att välja denne som respondent, eftersom läraren har god insyn i verksamheten och 
därför skulle kunna ge en god bild av området. Läraren rekommenderade f.ö. den andra 
lärarrespondenten p.g.a. dennes miljöintresse.  
 
Den sista intervjun genomfördes med rektor vid CFL och gjordes med bakgrund till att denne 
är ytterst ansvarig för att utbildningen som bedrivs mot vuxna studerande och täcker in det 
som står i de styrdokument som myndigheten enligt lag är skyldiga att följa.   

7.2.2 Utformning av intervjumanual och frågor 
Intervjumanualen och frågorna bygger i stor utsträckning på det som tas upp i kapitel 
”Relevanta styrdokument om hållbar utveckling” (Nr. 6); vilket knyter an till de krav regering 
och riksdag ställer på den miljöundervisning som bedrivs inom den frivilliga skolformen i 
Sverige. Intervjumanualen och frågorna har även kopplats till hur man på myndigheten valt 
att arbeta med miljöfrågorna i sitt miljöledningssystem med utgångspunkt ifrån det som tas 
upp i miljöpolicyn och i handlingsplanen för att få en bild av hur respondenten upplever 
området för studien.  
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Intervjumanualen och frågorna har anpassats och utformats lite olika beroende på vilken 
arbetsuppgift respondenten har i organisationen och därmed uppträder en viss avvikelse el. 
skillnad från intervju till intervju. Frågorna har till största delen kretsat kring samma sak i 
samtliga intervjuer, men manualen och intervjufrågorna har dock i viss mån varit anpassade 
efter respondentens arbetsuppgifter i organisationsstrukturen. Vid intervjuerna med de båda 
lärarna har emellertid identiska intervjumanualer använts.  

7.2.3 Vid Intervjutillfället och sammanställning 
Samtliga intervjuer har ägt rum i respondentens arbetsrum eller i ett intill liggande 
konferensrum tillhörande myndigheten. Intervjuerna tog mellan 30 minuter som kortast och 
en timme och tjugo minuter som längst att genomföra. Intervjuerna har valts att bandas så att 
all uppmärksamhet har kunnat riktas mot respondenten vid intervjutillfället, samt att 
missförstånd skulle undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Även ett anteckningsblock 
har använts för att säkerställa att väsentliga resonemang inte missas. I analysfasen är det även 
viktigt att kunna gå tillbaka och få tillgång till vad som verkligen yttrades och på så sätt få en 
så sanningsenlig återgivning av intervjun som möjligt (Repstad, 1999). Efter avslutad intervju 
har denna transkriberats och skrivits ut i sin helhet.  

7.3 Dokumentanalys 
Analys av interna miljödokument har även genomförts. Vid intervjutillfällena har vissa 
interna miljödokument nämnts av respondenterna och det har därför ansetts motiverat att gå 
tillbaka för att se vilka dokument respondenten hänvisat till och vad dessa innehåller. I 
intervjuerna har respondenterna uteslutande nämnt myndighetens miljöpolicy och 
miljöhandlingsplan och därmed har dokumentanalysen fokuserats kring detta dokument. 
Miljöpolicyn talar om vilka ambitioner som finns inom myndigheten och ger även en bättre 
bild av förutsättningarna för miljöintegrering av verksamheten och är därmed av stor vikt när 
man analyserar en organisations indirekta miljöpåverkan (Forsberg, 2000).  
 
För att analysera dokumentet har en innehållsanalys genomförts vilket är vanlig inom den 
kvalitativa fallstudien. Innehållsanalysen har till syfte att tolka innehållet i ett dokument och 
fånga relevanta egenskaper hos detsamma (Altheide, 1987). I den kvalitativa 
innehållsanalysen är man ute efter att ta ställning till karaktären av den information man har 
tillgång till (Sellitz et al, 1959).   
 
Fokus i dokumentanalysen har legat på att identifiera vad som sägs angående statens uppsatta 
mål om det hållbara samhället och hur detta återspelas i myndighetens handlingsplan i form 
av konkreta mål som finns uppsatta för myndighetens verksamhet. Dokumentet bedömdes 
således utifrån vilken helhetsbild miljöpolicyn förmedladar angående miljö och hållbar 
utveckling. 
 
För att sätta CFL:s miljöpolicy i perspektiv jämförs den i diskussionsdelen med den 
miljöpolicy som ligger till grund för Mälardalens högskola. Mälardalens högskola är i många 
avseenden det lärosäte som kommit längst med hänseende på miljöledningsarbete och hållbar 
utveckling och miljöcertiferade hela sin verksamhet enligt ISO-14001 1999.    

7.4 Enkät 
En enkät (Se bilaga Nr.2) skickades några veckor efter genomförda intervjuer ut till samtliga 
fyra respondenter, d.v.s. båda lärarna, GD, samt rektor. Utformningen och frågorna som 
enkäten bygger på utgår ifrån de miljöundervisningstraditioner som redovisas i teorikapitlet. 
Detta för att komplettera och kunna ge en så rättvisande kategorisering och slutsats angående 
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den miljöundervisning som bedrivs på myndigheten. Frågorna i enkäten togs direkt ifrån 
skolverkets ”Hållbar utveckling i skolan” (Skolverket, 2002) och frågorna modifierades 
marginellt för att passa in på CFL som organisation. Tre frågor plockades emellertid bort, 
eftersom de inte ansågs relevanta i sammanhanget. Lärarna svarade på samtliga frågor i 
enkäten medan endast två av dem ställdes till GD och rektor. Övriga frågor i enkäten rörde 
endast lärarna.  

7.5 Bearbetning av resultat 
Efter att ha transkriberat intervjuerna, sammanställdes svaren från respondenterna. Detta 
gjordes genom att svaren från samtliga respondenter sammanfördes under gemensamma 
teman, vilket naturligt kom att bli de frågeområden som intervjuerna behandlade. På så sätt 
utkristalliserades en övergripande och jämförande bild av de svar som framkommit. 
Resultaten av intervjuerna jämfördes även i viss mån med vad de internationella och 
nationella styrdokumenten säger om miljöundervisning, men jämfördes också med de 
historiska perspektiven på miljöundervisningens historik som presenteras i kapitel sex. 
 
Den teoridel som används i studien valdes ut utifrån studiens syfte. I analysen av resultaten är 
den huvudsakliga utgångspunkten detta teoriavsnitt och eventuell integrering av 
miljöutbildning vid myndigheten analyseras i relation till detta.  

8 Resultat 

8.1 Resultat av intervjuer 

8.1.1 Miljöfrågan och miljöledningsarbetet på CFL 
När det generella miljöarbetet som bedrivs på myndigheten tas upp i intervjuerna anser 
samtliga respondenter att miljöfrågan är viktig och måste få hög prioritet i det dagliga arbetet 
på myndigheten. Respondenterna var eniga om att miljöarbetet fått ett klart uppsving sedan 
man startade upp miljöledningsarbetet under 2002 och man tyckte sig också uppleva att 
miljöarbetet som just nu pågår är välkänt bland personalen i allmänhet. Detta anser 
respondenterna främst återspeglas genom att det generella intresset för miljöfrågor bland 
myndighetens anställda har väckts till liv och man uppfattar att miljöfrågorna diskuteras mer 
öppet än tidigare. Intervjupersonerna konstaterar dock att miljöarbetet bara är i 
inledningsfasen, samt att det finns åtskilligt kvar att göra på många plan för att förbättra det 
samma. Respondenterna upplever att det generellt finns ett intresse och en positiv vilja bland 
personalen för att lösa uppgiften och förbättra miljöarbetet.  

8.1.2 Miljöundervisning på Nationellt centrum för flexibelt lärande 
Enligt respondenterna är den miljöutbildning som bedrivs på myndigheten idag främst 
hänvisad till de naturvetenskapliga ämnena men viss undervisning relaterad till miljö 
förekommer också i samhällskunskap. Rektor tycker sig även kunna se att viss 
miljöutbildning genomförs med anknytning till de specifika yrkesutbildningar som 
myndigheten bedriver som exempelvis elektrikerutbildningen. Hon anser att myndigheten i 
dessa utbildningar kan förmedla ett helhetsperspektiv och därmed ta upp hållbar utveckling på 
ett naturligt sätt i jämförelse med enskilda kurser. Någon separat miljöutbildning eller kurs 
finns dock inte att läsa på myndigheten.   
 
Respondenterna ansåg att den utbildning myndigheten administrerar till viss del kan kopplas 
till utbildning för hållbar utveckling och då främst i den samhällsvetenskapliga och 
naturvetenskapliga undervisningen. De båda lärarna säger att den undervisning de själva 
bedriver inom respektive område, och som kan relateras till utbildning för hållbarutveckling, 
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inte är särskilt omfattande. I den mån det tas upp så sker detta spontant via samtal med 
studenterna på tu man hand, men båda hävdar att de försöker att ta upp det i den mån det är 
möjligt. Ingen av dem säger sig använda begreppet i planeringen av undervisningen eller att 
det formellt ingår som en del i någon av de kurser de själva ansvarar för.  
 
Samtliga respondenter har en uppfattning om vad begreppet hållbar utveckling innebär, men 
definitionerna av vad begreppet innebär varierar i väldigt stor utsträckning mellan 
respondenterna och man har generellt svårigheter att relatera begreppet till den verksamhet 
som bedrivs på myndigheten och det dagliga arbetet. Nedan följer citat angående hur 
respondenterna definierar och uppfattar begreppet hållbar utveckling.  
 
Rektor: 
”Hållbar utveckling ja det innebär precis som i ordets bemärkelse, det vill säga något som man kan realisera och 
som man också kan fortsätta så att det blir en slags hållbarhet i det hela. Det jag menar är att man inte gör en 
tillfällig insats som man inte kan stärka. Det ska även finnas ett tidsperspektiv i det hela så att det blir hållbarhet. 
Miljöarbete är ju ett långsiktigt arbete och det måste ju också vara den planeringen man gör. Det är så jag tolkar 
det [begreppet hållbar utveckling] generellt alltså”.  
 
Biologiläraren: 
”Ja, jag tänker på att vi har kretslopp på saker och ting  och att när vi använder naturresurser att det då går 
tillbaka till naturen. Ok, vi tar något [naturresurser] men använder det om och om igen är ju också ett alternativ 
va. Det är inte hållbart att använda olja, tycker inte jag då, eftersom det inte återbildas. Hållbart är ju också då 
den här delen att alla tillgångar blir mer jämt fördelat över världen och olika länder. Det är ju inte hållbart som vi 
har idag då med I-länder och U-länder.”   
 
Ekonomiläraren: 
”Jag tänker på att det skall bli några resurser kvar till kommande generationer och att vi skall utveckla på ett 
sådant sätt att vi inte förstör mer än vi förbrukar. Att vi behåller nivån, alltså att det finns en möjlighet för 
kommande generationer att ha något att ta utav.”   
 
GD: 
”Alltså spontant så tänker jag på energi. Jag tänker även på transporter och på kommunikation, det gör jag ju”.  
 
På frågan angående om respondenten använder begreppet hållbar utveckling i sitt arbete 
svarar lärarrespondenterna:  
 
Biologiläraren: 
”Nej när jag hade gått den här utbildningen ”Det naturliga steget” då tog jag ju upp lite grann om vårat samhälle 
i förhållande till naturen, och kanske lite hållbar utveckling det gjorde jag kanske, men jag använder det 
[begreppet hållbar utveckling] inte i min undervisning nu mer”. 
 
Ekonomiläraren igen: 
”Jag använder det inte [hållbar utveckling]. Det borde jag kanske göra, men det gör jag inte”. 
 
Ingen av respondenterna visar genom sina uttalanden att man till fullo har förstått 
sammanhangen mellan de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekerna som begreppet 
innefattar och därefter kan relatera detta till myndighetens verksamhet.   

8.1.3 Myndighetens ansvar jämt emot studenten  
Huruvida myndigheten skall ansvara för att miljöperspektivet och att utbildning för hållbar 
utveckling integreras och belyses på ett tydligare sätt gentemot studenten i undervisningen så 
skiljer sig respondenternas åsikter åt. Tre av fyra respondenter anser att myndigheten har ett 
stort ansvar när det gäller att undervisa studenter i hållbar utveckling och att man därför skall 
se över miljöundervisningen. Majoriteten av respondenterna anser därför att man som ett led i 
miljöarbetet bör integrera miljöperspektivet på ett tydligare sätt i undervisningen. GD 
motiverar detta med att:  
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”Vi [CFL] är en del utav statens myndighetsutövning och statens förvaltning och det 
här [hållbar utveckling] är ju en av statens prioriterade uppgifter och finns med i 
regeringsförklaringen för den här mandat perioden och därmed har vi [CFL] ett 
stort ansvar att se till att det genomförs”.  

 
Andra saker som nämns av respondenterna som motivering till varför miljöintegrering skall 
genomföras inom utbildningen är att detta område tas upp som ett av de prioriterade målen i 
myndighetens miljöhandlingsplan för verksamhetsåret 2003 och att miljögruppen dessutom 
har fått till uppgift att se över detta område.  
 
Ekonomi läraren är till skillnad från de andra respondenterna mycket tveksam till om 
miljöintegrering i utbildningen hör till myndighetens uppgift. Detta motiverar hon med att 
man på myndigheten undervisar i så pass specifika kurser där de flesta studenter endast väljer 
att läsa ett fåtal av de kurserna myndigheten anordnar och därmed blir det viktiga 
övergripande och gränsöverskridande miljöperspektivet lidande.  
 
Hon anser vidare att myndigheten istället skall koncentrera sig på det interna miljöarbetet i 
första hand och informera studenterna om det miljöledningsarbete som bedrivs på CFL. På 
detta sätt menar respondenten att man kan föra ut miljöbudskapet till studenterna på ett mer 
naturligt sätt istället för att försöka integrera ett miljöperspektiv i utbildningarna som av 
studenten kan uppfattas som konstlat. Hon anser även att man kan se myndighetens uppgift, 
d.v.s. att förmedla kunskap och därmed höja bildningsnivån hos människor så skapar man 
naturligt en större förståelse för miljöfrågor och att hållbar utveckling därmed följer naturligt.  
 
Rektor väljer till skillnad från ekonomiläraren istället att se det faktum att myndigheten ger 
specifika kurser kopplat till frågeställningen angående miljöintegrering och utbildning för 
hållbar utveckling som en utmaning.  
 

”Jag vill inte se det som ett hinder utan mer som en utmaning, men det kan vara ett 
hinder men det gäller ju att man är medveten om det. Vi är medvetna om att våra 
kursdeltagare läser i genomsnitt 1,9 kurser, det vet vi och därefter måste vi också 
arbeta med den här frågeställningen på så sätt”. 

 
Samtliga respondenter uttrycker dock precis som ekonomiläraren en viss rädsla för att 
miljöperspektivet och en generell miljöintegrering i utbildningen skall ta för stor plats och på 
så sätt bli självuppfyllande och riskera att uppfattas som moraliserande och ske på en konstlad 
nivå. Majoriteten av respondenterna anser dock att myndigheten måste försöka finna lämpliga 
och naturliga former för att arbeta med miljöintegrering i undervisningen och i organisationen 
i stort.  

8.1.4 Stöd för miljöundervisning 
Båda lärarna uppger att de skulle vilja ta upp miljöperspektivet i större utsträckning i 
undervisningen men båda säger samtidigt att det finns flera begränsande faktorer till varför 
miljöperspektivet inte får så stort utrymme som lärarna ibland skulle vilja att det haft. De båda 
respondenterna poängterar emellertid att miljöundervisning bara är en liten del av allt det som 
skall tas upp i en kurs och att det är ett pressat schema att få in allt. Särskilt i ekonomi så har 
miljöperspektivet traditionellt en undanskymd roll enligt ekonomiläraren.  

8.1.5 Litteratur 
På frågor angående kurslitteraturen så upplever lärarna att miljö och hållbarhetsperspektivet 
ofta inte finns med i kurslitteraturen i tillräcklig utsträckning eller att när det väl finns med så 
tas det upp på fel sätt. Ekonomiläraren anser även att ämnets tradition och litteraturen hittills 
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inte belyst miljöperspektivet i någon större utsträckning men att en viss förändring kan vara 
på gång.  
 

”Det börjar väl komma liksom men hittills har de [läroböckerna] varit strängt 
ekonomiskt inriktade. Jag upplever nog att vissa miljö bitar kommer in i litteraturen 
mer och mer. /…/ Jag tror att den traditionella synen på ekonomi kan ha haft ett 
finger med i spelet när det kommer till frågan varför miljö inte tagits upp i större 
utsträckning  i kurslitteraturen tidigare.” 

 
Även i naturkunskap och biologi finns brister bl a i litteraturen hävdar 
biologilärarerespondenten: 
  

”Det finns inte i läroböckerna ordentligt va. Biologiböckerna, ja ibland tycker jag 
att biologiböckerna tar upp det på fel sätt.” 

 
Rektor och GD anser även de att det sannolikt finns goda grunder att komplettera befintlig 
litteratur, eftersom de kan tänka sig att den nog inte är helt uppdaterad på alla områden, men 
de påpekar också att det är svårt för dem att veta exakt vad som behövs i varje kurs och ämne 
utan de anser att berörda personer får fundera kring och sedermera diskutera hur man skall gå 
till väga och hur man skall lägga upp arbetet.  
 

8.1.6 Styrdokument 
När respondenterna talar om stöd för miljöundervisningen blir resonemanget kring de 
internationella och nationella styrdokument som behandlar området inte särkilt omfattande 
och dokumenten nämns oftast inte över huvudtaget. Kunskapen kring vad som tas upp i ex. 
läroplaner, kursplaner etc. kopplat till miljöundervisningen är klart begränsad med hänsyn 
tagen till vad respondenterna nämner vid intervjutillfället. Ofta har man haft svårt att göra 
kopplingar till dokumenten och att de skulle kunna vara ett stöd för undervisningen. Den enda 
som nämner styrdokumenten i sammanhanget är biologiläraren som i väldigt korta ordalag 
nämner lite angående vad kursplanen säger angående hållbar utveckling i biologikurser och 
kurser i naturkunskap.  

8.1.7 Tankar och förslag angående Integrering av miljöperspektiv 
När miljöundervisningen och eventuell integrering av miljöperspektiv i utbildningen förs på 
tal vid intervjutillfället så möts man ofta av stor osäkerhet bland respondenterna. Majoriteten 
av respondenterna anser som tidigare nämnts att myndigheten har ett stort ansvar när det 
kommer till att förmedla ett bredare miljöperspektiv till vuxna studerande på distans. Hur 
detta skall gå till har emellertid varken respondenterna eller myndigheten ännu hunnit 
behandla eller kartlagt. Flera av respondenterna hänvisar emellertid till att man tagit upp detta 
som en punkt i miljöhandlingsplanen för 2003 och att man förhoppningsvis skall kunna 
påbörja arbetet med detta under hösten 2003. Både rektor och GD hävdar att man kommer att 
avsätta både tid och resurser för detta arbete. GD säger:   
 

”När det kommer till miljöledningsarbetet, tycker jag inte att jag kan se några 
begränsningar med resurser och ekonomi och det är inte meningen heller. Om det 
finns några sådana hoppas jag att det kommer till min kännedom för jag har inte satt 
upp några som helst restriktioner på det sättet, eftersom jag tror att det här är bra 
ekonomi på sikt.”  

 
Även om miljöintegreringen bara finns som ett mål i handlingsplanen ännu så länge 
så finns emellertid både idéer och lösningar angående hur man ska få in dem i 
undervisningen, men respondenterna konstaterar även att det finns vissa hinder och 
begränsningar i arbetet.  
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GD anser att integrering av miljöperspektiv handlar om att se över vilka partier i litteraturen 
som kan relateras till miljö och hållbar utveckling och utifrån detta kartlägga hur man kan 
lägga upp miljöintegreringen i enskilt ämne och på så sätt komma in på detta område på ett 
naturligt sätt. Rektor ser även att miljöintegreringen måste anpassas till varje enskild kurs och 
miljöinslaget måste få variera beroende vilken kurs som behandlas.     
 
Biologiläraren ser även en möjlighet i att man på myndigheten i sitt studiematerial 
utvecklar en särskild inriktning i respektive ämne där miljöperspektivet belyses i 
förhållande till den kurs studenten läser. Detta så att studenten ges möjlighet och själv 
skall kunna välja att fördjupa sig i miljö och hur detta kopplas samman med det som 
kursen behandlar. Biologiläraren säger:   
 

” Sedan i vårt studiematerial så gör det ju inte något om man har någon sådan 
inriktning. /…/ människor är ju olika och att man har valmöjlighet. Det kan ju vara 
så att någon inte alls är intresserad av hållbar utveckling och tröttnat helt på 
begreppet, men vill läsa ett ämne och då ska man ju inte behöva drabbas utav det.” 
 

En begränsning som rektor kan se i tankarna kring integrering av miljöperspektivet är att man 
på myndigheten bedriver distansutbildning och därmed inte har samma möjligheter att 
integrera miljöperspektivet på ett naturligt sätt i jämförelse med närundervisning. Detta 
eftersom man vid närundervisning träffar studenten rent fysiskt och därför har större 
möjlighet att anpassa undervisningen och dialogen och därmed kunna bedöma vad varje 
student behöver i utbildningssynpunkt. Därför ser även hon, precis som biologiläraren, att en 
alternativ inriktning mot miljö kan vara lämplig i myndighetens studiematerial och fungera 
som en möjlig lösning på miljöintegrering i undervisningen.    
 
För att möjliggöra en integrering av miljöperspektiv i undervisningen inom de områden som 
traditionellt inte tar upp dessa saker, som exempelvis i språkämnena,  så krävs det en viss 
kunskap hos både kursutvecklare och lärare. Här menar rektor att myndigheten måste tillföra 
kunskap till dem som inte har den och hon tror samtidigt att mycket av den kunskap som 
krävs i många fall redan finns inom myndigheten, men att man kanske måste ha en dialog 
mellan olika sektorer och ämnesområden för att influera, komplettera och stödja varandra i 
arbetet. Hon tror även att myndigheten kan behöva komplettera kunskapen som finns inom 
organisationen med externt stöd i form av föreläsare och kunskapskällor utanför 
organisationen. 

8.1.8 Lösningar och övergripande strategier 
Beträffande hur myndigheten skall agera generellt i miljöarbetet och tänkbara 
tillvägagångssätt för att åstadkomma ett gott miljöarbete är åsikterna bland respondenterna 
många och varierar i omfattning. GD poängterar inledningsvis att det allra viktigaste är att 
myndigheten är ett gott föredöme och därmed visar både personal och omgivningen att 
miljöfrågan och miljöhandlingsplanen är viktig. Han menar vidare att man måste driva 
miljöfrågan som en policyfråga och på ett decentraliserat sätt där personalen är aktivt 
deltagande och engagerade. Han poängterar även att miljöledningsdokumenten aldrig är 
färdiga utan måste utvecklas kontinuerligt och förbli levande. Helhetsperspektiv och 
övergripande strategier är andra saker som anses som viktiga av flera respondenter och i 
samband med detta tas vikten av uppföljning upp och att man på ett tydligt sätt måste kunna 
visa personalen vad man har åstadkommit under verksamhetsåret. Flera respondenter nämner 
att feedback till personalen är viktigt och kommer att engagera de anställda i ännu större 
utsträckning när det kommer till miljöledningsarbetet.  
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För att underlätta miljöarbetet och samtidigt få in det mer naturligt i myndighetens arbete 
säger rektor att hon i vissa avseenden kan tänka sig att man för in miljöaspekter i 
verksamhetsplanen där det kan tänkas passa in. Detta så att man överskådligt kan se vilka mål 
myndigheten har under verksamhetsåret och för att slippa ha så många olika dokument. Hon 
anser att miljöarbetet måste harmonisera med det arbete och den verksamhet som sker just på 
myndigheten, men att miljöarbetet måste ske successivt. 

8.2 Resultat av enkätundersökning 
Tabell 1, Översikt över enkätsvar 
Fråga: Svar: 
1.* Hade du tidigare hört talas om, eller läst i dokumentet Baltic 
21 E innan intervjutillfället? 

Ja: 3 st. Nej: 1 st. 

2. Vilka ämnen undervisar du i? L1**: Biologi, naturkunskap (kemi) 
L2**: Ekonomiska ämnen 

3. Har din grundutbildning innehållit moment med relevans för 
myndighetens miljöundervisning? Ange vilka moment och i 
vilken omfattning. 

L1: Grundutbildning ej. 
L2: Ekonomi utifrån ett miljöperspektiv, företagens 
miljöredovisning 

4. Har du genomgått någon fortbildning under de senaste 5 
åren med relevans för miljöundervisningen? Beskriv kortfattat 
innehåll och omfattning samt vilka som anordnade 
fortbildningen. 

L1: Ja, jag har gått en två dagars kurs om miljöfrågor som ”Det 
naturliga steget” anordnade. Kursen förde samman olika saker 
i samhället till en helhet som har med miljöpåverkan att göra.  
L2: Nej. 

5. Behandlar du miljö (eller moment med relevans för 
miljöundervisning) i din undervisning? Om nej fortsätt med 
fråga 7. 

L1: Ja 
L2: Se fråga 3, alltså egentligen både Ja och Nej. 

6. Skulle du vilja behandla miljö (eller moment med relevans 
för miljöundervisning) i din undervisning? 

L1: Ja 
L2: Ja 

7.* Vilken av nedanstående målbeskrivningar (I, II, III) anser du 
passar bäst in på myndighetens miljöundervisning? 

I: 0 st. 
II: 4 st. 
III: 0 st. 

8. Vilken av nedanstående beskrivningar (A, B, C) av innehåll 
passar bäst in på din miljöundervisning? 

L1: B 
L2: C 

9. Hur viktigt är miljöperspektivet i din undervisning? Kryssa för 
det alternativ som ligger närmast. 

L1: alt. 3 
L2: alt. 3 

10. Vilka av följande dokument är av betydelse för din 
planering och ditt genomförande av miljöundervisning? Kryssa 
för de alternativ som du svarar ja på. 

L1: alt. 2 
L2: alt. 1, 2, 3, i den mån jag har miljöundervisning 

11. Anser du att du har tillgång till litteratur (läroböcker, 
fortbildningslitteratur, etc.) som är relevanta för 
miljöundervisning? 

L1: Ja, Naturkunskap A Gleerups, Biologi A Gleerups. 
L2: Ja, delvis i form av företagens miljöredovisningar. 

12. Anser du att du har tillgång till annan undervisningsmateriel 
som är relevant för miljöundervisning? 

L1: Ja, ”Forskning och framsteg” för nyheter, samt nätet. 
L2: Ja, delvis i form av företagens miljöredovisningar. 

13. Hållbar utveckling kan belysas utifrån flera olika perspektiv. 
Vilka perspektiv behandlar du i din undervisning om hållbar 
utveckling? Kryssa för de alternativ du svara ja på. 

L1: alt. 1 och 4 
L2: alt. 2 och 3 

14. Upplever du att du ha stöd i din miljöundervisning av 
(kryssa för de alternativ som du svara ja på): 

L1: alt. 2 
L2: Har inte besvarat frågan! 

*Besvarades av samtliga 4 respondenter, **L1 = Lärare1 och L2 = Lärare2. Enkäten i sin 
helhet (se bilaga 2). 
 
Enkätundersökningen bekräftar och understödjer det som sägs i intervjuerna. Inte så mycket 
nytt framkommer mer än att det mer kan sättas på pränt att samtliga respondenter anser att 
myndighetens undervisning bedrivs i linje med normerande miljöutbildning och att 3 av 4 
säger sig ha hört talas om, eller läst i Baltic 21E.  

8.3 Resultat av dokumentanalys 
Den gällande miljöpolicyn för CFL antogs 2003 (CFL, 2003c). Ett första intryck av 
miljöpolicyn är att de mål som uttrycks i detta dokument kan ha förutsättningar att fungera 
som plattform för ett offensivt miljöarbete, då aspekter som både avser direkt och indirekt 
miljöpåverkan tas upp och synliggörs. En reflektion är dock att de mål som följer i punktform 
efter miljöpolicyn och som talar om hur miljöpolicyn skall efterlevas och genomföras är 
relativt få till antalet (4 st.). Tillsammans med målen för miljöhandlingsplanen för 2003 så 
inriktar sig övervägande delen av målen på den interna verksamheten. Endast målen ”Att göra 
studerande medvetna om miljöfrågor” och ”All utbildning vid CFL där det är möjligt, skall 
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innehålla moment med miljöinriktning” anknyter till myndighetens roll som resurs i 
miljöanpassningen av samhället i stort (CFL, 2003c). I handlingsplanen för 2003 kan endast 2 
av 15 mål kopplas till myndighetens strategiska roll som opinionsbildare.  
 
Att myndigheten har ett vidare åtagande och ansvar tas dock upp i miljöpolicyn genom 
följande citat: 

 
”CFL skall stimulera till konkreta åtgärder som främjar en hållbar utveckling. Detta 
innebär att CFL i tillämpliga delar följer FN:s handlingsprogram för de globala 
miljö- och utvecklingsproblemen (CFL, 2003c).”   

 
Miljöpolicyn uttrycker emellertid inga ambitioner att få till stånd en aktiv dialog kring frågor 
om miljö och hållbar utveckling inom myndigheten och citatet ovan återspeglas inte i någon 
större utsträckning i de mål som presenteras i handlingsplanen. Detta borde annars vara ett 
mycket viktigt inslag i synliggörandet av miljöfrågan.  
 
Miljöpolicyn avser framförallt implementering av olika typer av åtgärder vid myndigheten. 
Denna typ av åtgärder är relevanta ur perspektivet av myndighetens indirekta miljöpåverkan 
eftersom ett aktivt internt miljöarbete med stor sannolikhet kommer att påverka omgivningens 
bild av CFL. Genom att myndigheten i handling visar att man prioriterar 
miljöanpassningsfrågor bör detta ses som ett inslag i det allmänna medvetandegörandet kring 
miljöfrågor i samhället. Å andra sidan nämner inte miljöpolicyn något om myndighetens 
strategiskt centrala roll i arbetet för hållbar utveckling, och uttrycker endast svagt ett vidare 
samhällsansvar för miljöfrågorna. CFL:s miljöpolicy ger således få signaler att aktivt arbeta 
med indirekt miljöpåverkan.  

9 Diskussion 

9.1 Tillståndet för Miljöutbildningen på myndigheten 
Resultatet i studien visar att den miljöundervisning som bedrivs på myndigheten CFL idag i 
stor utsträckning kan kategoriseras i likhet med den beskrivning som presenteras i ”Hållbar 
utveckling i skolan” (Skolverket, 2002), och där skildras i termer av normerande 
miljöundervisning. Något som är utmärkande för denna form av miljöundervisning är att den 
bedrivs främst i de naturvetenskapliga ämnena och har sitt ursprung i den naturvetenskapliga 
forskningen och dess världsbild.  
 
Motivet till att kategorisera den miljöundervisning som bedrivs på myndigheten som 
normerande miljöutbildning grundas på att samtliga respondenter i sina enkätsvar säger sig 
uppfatta att miljöutbildningen som förmedlas på myndigheten idag, stämmer överens med det 
exempel som i enkäten beskrivs just som normerande miljöundervisning. Något som 
ytterligare motiverar denna slutsats är att samtliga respondenter i intervjuerna anser att 
miljöundervisningen på myndigheten till största delen är hänvisad till de naturvetenskapliga 
ämnena samt att den utbildning som förmedlas med anknytning till begreppet hållbar 
utveckling och dess helhetsperspektiv på miljöfrågan är starkt begränsad. 
 
När myndighetens ansvar för miljöintegrering i utbildningen förs på tal i intervjuerna blir 
även det ett målande exempel på att miljöundervisningen kan kategoriseras som normerande. 
Respondenterna väljer ofta att tala om det miljöperspektiv som skall integreras i en smalare 
definition än den som används i ”Balitc 21 E” och därmed blir lösningarna på hur miljö skulle 
kunna tas upp och integreras i enskild kurs lidande. Om myndigheten istället antar 
perspektivet ”utbildning för hållbar utveckling” vid integrering av miljöundervisning i ett 
bredare spektrum av de ämnen som undervisas så torde implementering av miljöexempel och 
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moment i undervisningen både blir lättare att genomföra och även kunna ske på ett mer 
naturligt sätt. I ”Hållbar utveckling i skolan” (Skolverket, 2002) konstaterar Skolverket även 
att den miljöundervisning som kallas utbildning för hållbar utveckling och som förordas i 
Hagadeklarationen och Baltic 21 E, ännu inte fått något brett genomslag i de svenska 
skolorna. Detta stämmer bra överens med resultatet för denna studie. 
 
Studien visar även att flera respondenter till viss del kan uppleva myndighetens organisation 
och undervisningsstruktur som hinder för att miljöperspektivet skall kunna integreras. Det 
finns även en rädsla för att miljöperspektivet skall ta stor plats och därmed inte kunna infogas 
på ett naturligt sätt i undervisningen. Detta är helt i linje med de resultat som presenteras i 
”Hållbar utveckling i skolan” (Skolverket, 2002). Skolverket menar vidare att det emellertid 
finns ett intresse bland skolledare och lärare att utveckla skolformen vilket absolut även kan 
skönjas i denna studie.     
 
Resultaten i studien visar att miljöundervisningen och synen på miljöfrågor inom 
myndigheten kan vara på väg att förändras och flera indikatorer pekar på att miljöutbildningen 
och myndighetens miljöarbete just nu är inne i en förändringsprocess i och med starten av 
miljöledningsarbetet. I intervjuerna poängterar respondenterna vikten av att ett 
helhetsperspektiv måste antas när man i framtiden skall ta sig an det interna miljöarbetet. 
Majoriteten anser även att man skall granska den miljöutbildning som genomförs på 
myndigheten för att se om miljöperspektiv kan integreras i fler ämnen än de som traditionellt 
innefattar miljö. Dessa ambitioner som ovan nämns kan mer beskrivas som förutsättningar 
och normer förknippade med utbildning för hållbar utveckling än de som kopplas samman 
med normerande miljöundervisning. Detta tyder på att myndighetens miljöarbete har 
intentioner och därmed ger förutsättningar för att få den inriktning som avses i perspektivet 
hållbar utveckling 

9.1.1 De nationella och internationella styrdokumenten  
När respondenternas uppfattning angående de nationella styrdokument och de avsnitt som 
reglerar miljöundervisning inom svenska lärosäten avhandlas är det med ett visst mått av 
förvåning man kan konstaterar att resultatet i studien visar att kunskapen kring detta område 
är häpnadsväckande låg bland respondenterna. Endast biologiläraren refererar till vad som 
nämns i kursplanen för naturkunskap och biologi angående miljö och hållbar utveckling och 
hon utvecklar i viss mån sin syn på hur styrdokumenten kan relatera till och uppfattas i form 
av stöd för miljöundervisningen. Majoriteten av respondenterna har dock ingen eller väldigt 
liten uppfattning om hur de nationella styrdokumenten skulle kunna stödja myndigheten i 
miljöundervisningen och detta får betecknas som anmärkningsvärt. I kommentarerna så anser 
respondenten ofta att styrdokumenten kanske kan ge ett visst stöd, men att det allra främst är 
det interna miljöarbetet och policydokument som kan påverka och stödja lärarna i 
miljöundervisningen.  
 
Ett resultat i undersökningen är att man kan observera att läroplanen nog inte används i 
särskilt stor omfattning, men att kursplanerna har en viss betydelse i upplägget av 
undervisningen. Rektor hävdar att lärarna har väldigt stor frihet när det kommer till 
utformning av de kurser de ansvarar för och därmed kan man anta att användandet av de 
nationella styrdokumenten i miljöundervisningen nog kan variera i stor utsträckning.  
 
Resultatet i studien visar även att det till största delen är verksamhetsplanen som styr 
myndighetens arbete och denna utgår ifrån det regleringsbrev där regeringen i stora drag drar 
upp riktlinjerna för vad myndighetens verksamhet skall innefatta. Verksamhetsplanen 
omfattar idag inga aspekter som kan härledas till det miljöarbete som myndigheten bedriver 
eller till något som rent konkret kan relateras till miljöundervisningen. I detta sammanhang 
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har självfallet regeringen ett stort ansvar att se till att miljöaspekter implementeras både i  
regleringsbrev och sedermera också i verksamhetsplanen.  
 
I traditionell gymnasieskola upprättas en lokal skolplan och är tänkt att fungera som länk 
mellan de nationella målsättningarna för skolan och de enskilda skolornas verksamhet. Något 
motsvarande dokument finns inte på myndigheten mer än den ovan nämnda 
verksamhetsplanen. Eftersom friheten sägs vara stor för lärarna att utforma undervisningen 
efter eget huvud kan det vara en god idé att myndigheten sammanställer de krav och stöd som 
styrdokumenten trots allt förmedlar med koppling till miljöundervisning i någon form av 
policydokument. Detta så att lärarna och kursutvecklarna enkelt kan se vad som skall beaktas 
i miljöundervisningssynpunkt och i utformning av kurser på distans. Det är viktigt att 
myndigheten själva tar ställning till hur man skall förhålla sig till, utforma och profilera sig på 
området. Hur detta praktiskt skall gå till måste ansvariga på myndigheten fundera över.  
  
Majoriteten av respondenterna hävdar att man har läst eller åtminstone känner till Baltic 21 E. 
I denna överenskommelse finns tydliga beskrivningar om vad utbildning för hållbar 
utveckling bör innehålla, men resultatet av denna studie visar att respondenterna generellt sett 
har dålig uppfattning om vad utbildning för hållbar utveckling konkret innebär. Att kunskapen 
är låg angående begreppet kan kanske förklaras med att Baltic 21 E är en relativt ny 
överenskommelse och därmed har den kanske ännu inte vunnit gehör i myndighetens 
verksamhet. 

9.2 Miljöpolicyn i ett jämförande perspektiv 
Resultatet av dokumentanalysen visar att den miljöpolicy CFL idag tillämpar, inte är 
tillräckligt anpassad för att de indirekta miljöaspekterna skall synliggöras och därmed kunna 
beaktas i den omfattning de borde. Att miljöpolicyn är bristfällig när det kommer till indirekt 
miljöpåverkan är något som inte är särskilt ovanligt inom Svenska lärosäten och stämmer 
även bra överens med vad Björn Forsberg kommer fram till i ”Umeå universitet som resurs 
för hållbar utveckling?”. Forsberg menar att miljöpolicyn är ett viktigt dokument när det 
handlar om att profilera miljöfrågan och den talar även om vilken status miljöfrågan har inom 
organisationen samt vilka förutsättningar som ges för miljöintegrering. För att sätta CFL:s 
miljöpolicy i perspektiv jämförs den här med den miljöpolicy som ligger till grund för 
Mälardalens högskola.    
 
Mälardalens högskola blev miljöcertifierad i april 1999 enligt den internationella standarden 
för miljöledning och var därmed den första högskola som miljöcertifierat hela sin verksamhet. 
I december 2000 ersattes miljöpolicyn med en policy för hållbar utveckling inte endast 
omfattande den ekologiska dimensionen utan också av de sociala och ekonomiska aspekterna 
av begreppet hållbar utveckling. Genom policyn betonas att högskolans uppgift är att verka 
för att samtliga dimensioner beaktas inom ramen för dess verksamhet (Oelreich, 2003). 
 
Mälardalens ”Policy för en hållbar utveckling” (miljöpolicy) (MdH, 2003) skiljer sig från 
CFL:s genom att bl a: 

 
- Tydligt framhålla ett vidare samhällsansvar i arbetet med miljön. Man formulerar bl a 

att man skall arbeta och verka i överensstämmelse med Agenda 21-dokumentet och 
Hagadeklarationen och därmed säkerställa en hälsosam och god livsmiljö för 
kommande generationer. Man nämner här även vad som krävs för detta, d.v.s. en 
balans mellan ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. ¨ 

- Poängtera vikten av att ge anställda, studenter och andra samarbetspartner ökade 
kunskaper så att de har en förmåga att kritiskt analysera och prioritera de åtgärder som 
beaktar flera dimensioner på en hållbar utveckling.  
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- Visa på vilket sätt verksamheten påverkar samhällets inriktning mot en hållbar 
utveckling, d.v.s. genom utbildning och forskning, den dagliga driften av 
verksamheten och genom kontakter med omgivande samhälle och dess aktörer. 

- Säga sig verka för lokala, regionala och globala nätverk som främjar utbildning och 
forskning för en hållbar utveckling.  

- Hävda att lagen är miniminivån i arbetet med miljö och att arbetet skall vara av 
förebyggande natur så att frågorna vägs in på ett tidigt stadium i beslutsprocesserna. 

 
Genom att göra på detta sätt visar Mälardalens högskola på ett tydligare sätt vilket ansvar och 
påverkan man har på samhället och omvärlden i ett större perspektiv än vad CFL mäktar med 
i sin miljöpolicy. Helhetsperspektivet åskådliggörs tydligare i Mälardalens miljöpolicy samt 
att man poängterar att de indirekta miljöaspekterna är de mest betydande för högskolans 
verksamhet.   
 
En viktig förutsättning för att myndigheten skall kunna bidra till en positiv miljöpåverkan är 
att miljöfrågan integreras i verksamheten och i detta sammanhang är policydokument av stor 
betydelse. Idag är inte CFL:s miljöpolicy anpassad för att de indirekta miljöaspekterna och 
därmed inte heller anpassad efter att myndigheten skall kunna förmedla en helhetsbild av 
miljöfrågorna till studenterna.          

9.3 Sammanfattande analys och slutdiskussion  
Myndigheten CFL orsakar genom sin verksamhet både negativ och positiv miljöpåverkan. 
Den negativa miljöpåverkan är främst förknippad med de direkta miljöaspekterna inom ramen 
för den verksamhet som bedrivs genom användningen av energi, vatten, förbrukningsvaror, 
transporter och avfall m.m. Den positiva miljöpåverkan är emellertid kopplad till den 
utbildning myndigheten bedriver och kan förklaras genom att studenternas och andra 
samarbetspartners kunskaper på miljöområdet ökar och att dessa i större utsträckning agerar i 
enlighet med hållbar utveckling. Myndighetens positiva miljöpåverkan kan således i mångt 
och mycket likställas med den indirekta miljöpåverkan. Genom detta resonemang ligger det 
nära till hands att anta att den mest betydande enskilda miljöpåverkande ”faktorn” som 
myndigheten har, med största sannolikhet är myndighetens studenter. Detta understryker 
vikten av att de indirekta miljöaspekterna och miljöundervisningen bereds en central plats i 
myndighetens miljöledninssystem. Myndigheten har genom att förmedla kunskap angående 
miljön och det hållbara samhället ett stort ansvar men också en stor möjlighet att påverka och 
på så sätt åstadkomma positiv miljöpåverkan i samhället, vilket borde sporra ansvariga i 
arbetet med miljöintegrering och miljöledninssystemet på myndigheten.    
 
Följdfrågan blir då vilka förutsättningar myndigheten i dagsläget ger studenten att hantera 
miljöproblem och därmed bidra till framväxten av ett hållbart samhälle? För att analysera 
detta krävs att en lång rad faktorer utvärderas och vägas in för att få en helhets bild. Denna 
studie är endast ett första steg på vägen och skall som tidigare nämnts inte betraktas som 
någon helhetsanalys som levererar samtliga svar på vilka åtgärder som skall vidtas eller hur 
tillståndet på myndigheten ser ut i detalj. Syftet med studien var att inom ramen för indirekt 
miljöpåverkan analysera vilken form av miljöutbildning som bedrivs på myndigheten och 
utifrån detta bedöma vilka förutsättningar CFL har att generera positiv miljöpåverkan.  
 
Denna studie visar emellertid att CFL just nu inte beaktar de indirekta miljöaspekterna på ett 
tillfredställande sätt och därmed inte heller fullt ut genererar den positiva miljöpåverkan 
myndigheten har möjlighet att göra. För att myndigheten skall kunna förbättra 
miljöutbildningen och därmed i större utsträckning generera en positiv miljöpåverkan krävs 
att man vidtar en del åtgärder. En av grundförutsättningarna för att nå positiva resultat i 
arbetet med indirekt miljöpåverkan är att det interna arbetet med den fysiska miljön utvecklas 
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positivt. Den interna miljöanpassningen är viktig för att åstadkomma en positiv anda kring 
miljöintegreringsfrågor i allmänhet. Det är i detta sammanhang avgörade att miljöarbetet inte 
framstår som en extra pålaga utifrån, grundad på olika former av direktiv. Ur strategisk 
synpunkt framstår dock vissa insatser som särskilt angelägna i CFL:s vidare miljöarbete och 
utveckling av miljöledningssystemet.  
 
För att lyckas med miljöledningsarbetet och samtidigt kunna skapa en positiv anda kring 
miljöfrågor på arbetsplatsen är ledningens engagemang och styrning ofta av avgörande 
betydelse. Det krävs att ledningen tydligt visar vad man vill bl a genom att exponera 
miljöfrågan i olika oficiella sammanhang. Rent konkret kan detta göras genom att speciella 
temadagar för personal och studenter anordnas. För att engagera personalen ytterligare kan 
positiv konkurrens skapas mellan institutoner och sektorer genom att olika tävlingsinslag 
antas i miljöarbetet. För att verksamheten på CFL skall kunna bli långsiktigt hållbar krävs 
även att beslut, stretegier och riktlinjer genomlyses utifrån dess direkta och indirekta 
miljöeffekter. För att verksamheten på CFL skall kunna bli långsiktigt hållbar krävs även att 
hela personalstyrkan utbildas. Miljöutbildning bland personal är någon som blir allt vanligare 
och omfattar vanligtvis en halvdag och upp till tre heldagar. Motivet till att genomföra 
miljöutbildning bland personalen är många, inte minst för att vinna legimitet för 
åtgärdsförslag och andra insatser både bland kollegor och i ledningen. Det blir väldigt svårt att 
åstadkomma något om endast ett fåtal har genomgått miljöutbildning. För att personalen skall 
kunna väga in miljömässiga bedömningar i olika sammanhang kan det även finnas skäl att 
anamma särskilda kunskapsmål.  
  
Att ta sig an arbetet med en myndighets indirekta miljöpåverkan innebär ett omfattande och i 
många fall svårt arbete. Miljöarbetet i en myndighet handlar om att försöka minska negativ 
miljöpåverkan från myndighetens verksamhet samtidigt som man skall verka som en aktiv 
kraft i förverkligandet av det hållbara samhället. Här i ligger självfallet en enorm utmaning 
och med detta som bakgrund dyker emellertid även faror upp. Det är ganska enkelt att 
underskatta uppgiften och istället för att anta ett vidare perspektiv på miljöarbetet reducera 
miljöintegrering till en fråga om att införa källsorteringssystem eller nöja sig med att gå 
igenom rutiner för tjänsteresor etc. För att ett vidare perspektiv på miljöarbetet skall kunna 
antas på myndigheten CFL handlar det kanske främst om att satsa på mentala och 
organisatoriska förändringar även om de ekonomiska förutsättningarna självfallet också spelar 
in. Det primära måste emellertid vara att skapa ett positivt klimat för arbete med miljöfrågor. 
Det är i en atmosfär där miljöanpassningsfrågor uppfattas som positiva utmaningar som 
problem många gånger kan vändas till möjligheter. 
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11 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor ställda till rektor 

1. Bakgrund och arbetsuppgifter 
- Vad har du för utbildnings- och yrkesbakgrund innan du började på CFL? 
- Jobbade du inom något annat skolväsende innan du hamnade här? 
- Vad har du som rektor för uppgifter här i Härnösand? 

2. Frågor relaterade till respondentens arbetsuppgifter 
 

- Hur fungerar samarbetet rent konkret mellan dig och lärarna här på myndigheten?  
- Vilken kontakt har ni och hur sätter ni upp ramarna för verksamheten? 
- Hur fungerar det när ni bestämmer att ni skall ge en viss kurs (ex. Biologi A…) och sedan gör om denna 

till s.k. distansstudier? Vem gör vad och hur läggs arbetet upp? 
- Går man via kommunen som student när man ansöker om att läsa en kurs på distans och har dem inte 

den kursen så hamnar man hos er? 
- Hur fungerar det med betygssättning när man läser in en kurs på distans? 
- På en vanlig ”konventionell” skola så måste man enl. läroplanen upprätta en sk. lokal skolplan (Som 

skall hjälpa skolans anställda att se vilken ”policy” en skild skola har och hur man ska förhålla sig till 
läroplanen) har ni på myndigheten något motsvarande som fungerar som stöd för lärarna i deras arbete? 

- Hur pass stor frihet har varje lärare att utforma en specifik kurs? 

3. Respondentens inställning och uppfattning av miljö och 
miljöarbetet vid myndigheten 
 

- När jag säger miljö och arbetet med miljö vad tänker du då och hur upplever du det rent spontant som 
privatperson? 

- Vilken status tycker du att miljöfrågan rent allmänt har på myndigheten idag?  
- Kan du se någon skillnad i hur miljöfrågan har behandlats inom skolvärlden den tid du verkat inom 

denna sektor? I så fall hur och vad tror du det beror på att den behandlats olika? 
- Hur skulle du karaktärisera den allmänna kunskapsnivån angående miljöfrågor inom organisationen? 

Hur sköts informations biten och kan den bli bättre? Ges personalen tillräcklig utbildning? 
- Tycker du dig kunna se några vinster med myndighetens miljöarbete? I så fall nämn några saker du 

anser vara viktiga i myndighetens arbete med miljöfrågorna? 

4. Uppfattning om integrering av miljöperspektiv i undervisningen, 
hållbar utveckling och hållbar utbildning 

 
- På vilket sätt bedrivs miljöundervisningen mot distansstuderande på myndigheten idag? 
-  Vilken status tycker du att miljöundervisningen har på myndigheten? 
- I vilka ämnen och i vilken del av undervisningen kan du se att det finns undervisning relaterad till 

miljöfrågor? 
- På vem ligger ansvaret att miljön tas upp i undervisningen? Vad tycker du och kan du göra någon slags 

uppskattning mellan hur mycket som beror på elevens engagemang och lärarens och ledningens?  
- Hur ser du på miljöintegrering i undervisningen i allmänhet?   
- När du hör ordet hållbar utveckling vad tänker du på då och vad innebär det för dig? 
- Vilken roll anser du myndigheten har när det kommer till arbetet med hållbar utveckling?  
- Kan du se någon koppling mellan begreppet och det ni utför på myndigheten, d.v.s. förmedlandet av 

kunskap? 
-  Vilket ansvar anser du att ni har jämt emot studenten när det kommer till miljö och utbildning? Har ni 

något ansvar? 
- Förekommer det någon undervisning om hållbar utveckling? 
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- Vad begränsar och vilka möjligheter finns i framtiden? Kan du hitta någon hjälp i läroplanen och andra 
styrdokument? 

- När det handlar om miljö så blir det ofta ett helhetsperspektiv på samhället och det globala. På CFL så 
fungerar det ju som så att man som student söker upp ett visst ämne, kan du se någon begränsning i det 
när man plockar in miljöperspektivet i utbildningen? 

- Om en förändring ska till vilka tror du är huvudpunkterna för att det skall lyckas? (Förändringar i 
styrdokument, lärarens engagemang etc…?) 

- Var tycker du att förändringen skall ske? 
- Har du kännedom om det genomförts någon form av fortbildning under de senaste 5 åren med relevans 

för miljöundervisningen?   
- Anser du att ni på myndigheten har tillgång till litteratur (läroböcker, fortbildningslitteratur, etc.) som är 

relevanta för miljöundervisning? 
- Anser du att du/ni har tillgång till annan undervisningsmateriel som är relevant för miljöundervisning? 

Intervjufrågor ställda till lärare 

1. Bakgrund och arbetsuppgifter 
- Vad heter du och vilka arbetsuppgifter har du här på myndigheten? 
- Vad har du för utbildnings- och yrkesbakgrund innan du började på CFL? 
- Hur hamnade du sedan här på CFL? 

2. Respondentens inställning och uppfattning av miljö och 
miljöarbetet vid myndigheten 

 
- Hur upplever du miljö och arbetet med miljö? Är det ett svårt område? 
- Hur skulle du säga att den ”allmänna” uppfattningen och mottagandet av miljöarbetet varit bland 

personalen och kanske framför allt bland lärarna hittills? 
- Hur skulle du karaktärisera den allmänna kunskapsnivån angående miljöfrågor inom organisationen? 

Hur sköts informations biten och kan den bli bättre? Ges personalen tillräcklig utbildning? 

3. Uppfattning om integrering av miljöperspektiv i undervisningen, 
hållbar utveckling och hållbar utbildning 

 
- På vilket sätt bedrivs miljöundervisningen mot distansstuderande på myndigheten idag? 
- Hur ser du på lärarens roll i miljöarbetet på myndigheten? 
- När du hör ordet hållbar utveckling vad tänker du på då och vad innebär det för dig? 
- Vilken roll anser du att myndigheten har när det kommer till arbetet med hållbar utveckling? 
- Använder du begreppet hållbar utveckling någonstans i planeringen av undervisningen? 
- Vilket ansvar anser du att myndigheten har jämt emot studenten när det kommer till miljö och 

utbildning? Har ni något ansvar? 
- Vad tycker du att skolan får för stöd för undervisningen av hållbar utveckling, finns det några dokument 

som tar upp de här sakerna?    
- Skulle läroplanen eller annat styrdokument vara en hjälp för dig som lärare att få in det på något sätt? 

Vilket/vilka i sådana fall? 
- Upplever du att det finns ett formellt stöd för att få in miljöperspektivet i utbildningen? 
- Vilken typ av stöd skulle du kunna tänka dig förbättra eller underlätta undervisningen av miljö och 

hållbar utveckling? 
- Tycker du att det finns tillräcklig tillgång på undervisningsmaterial i förhållande till hållbar utveckling 

och miljö? 

Intervjufrågor ställda till Generaldirektören 

1. Bakgrund och arbetsuppgifter 
- Vad heter du och vilka arbetsuppgifter har du här på myndigheten? 
- Vad har du för utbildnings-  och yrkesbakgrund innan du började på CFL? 
- Hur hamnade du sedan här? 
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2. Frågor relaterade till respondentens arbetsuppgifter 
- Hur ser du på styrelsens roll i miljöarbetet (MLS)? 
- Vilket skede skulle du vilja säga att ni i styrelsen är med i miljöledningsprocessen? 
- Hur fördes resonemanget i ledningen när MLS arbetet delegerades nedåt i organisationen? 
- Hur mycket insyn har ledningen i ”miljögruppens” arbete? 

3. Respondentens inställning och uppfattning av miljö och 
miljöarbetet vid myndigheten 

- Hur upplever du miljö och begreppet miljö, samt arbetet med miljöfrågor? 
- Hur skulle du säga att den ”allmänna” uppfattningen och mottagandet av miljöarbetet varit i ledningen 

hittills och allmänt i organisationen? 
- Hur skulle du välja att karaktärisera den allmänna kunskapsnivån angående miljöfrågor inom 

organisationen? 
- Tycker du dig kunna se några begränsningar i det praktiska miljöarbetet på myndigheten? 
- Tycker du dig kunna se några vinster med myndighetens miljöarbete? 
- Har du någon personlig uppfattning om hur miljöarbetet skall bedrivas på ett optimalt sätt? 
- Hur ser du på miljöarbetet inom myndigheten i ett framtidsperspektiv? 

4. Uppfattning om integrering av miljöperspektiv i undervisningen, 
hållbar utveckling och hållbar utbildning 

- På vilket sätt bedrivs miljöundervisningen mot distansstuderande på myndigheten idag? 
- När du hör ordet hållbar utveckling vad tänker du på då och vad innebär det för dig? 
- Kan du se någon koppling mellan begreppet och det ni utför på myndigheten, d.v.s. förmedlandet av 

kunskap? 
- Vilket ansvar har ni på myndigheten jämt emot studenten när det kommer till miljö och utbildning? 
- Hur kopplar du ihop ekonomi, sociala aspekter och miljö? 
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Bilaga 2 - Utvärdering av miljöundervisning på CFL 
       Lärarenkät 

1. Hade du tidigare hört talas om, eller läst i dokumentet Baltic 21E innan intervjutillfället? 
_Ja 
_Nej 

 
2. Vilka ämnen undervisar du i? 

 
 

3. Har din grundutbildning innehållit moment med relevans för myndighetens miljöundervisning? Ange 
vilka moment och i vilken omfattning. 

 
 

4. Har du genomgått någon fortbildning under de senaste 5 åren med relevans för miljöundervisningen? 
Beskriv kortfattat innehåll och omfattning samt vilka som anordnade fortbildningen. 

 
 

5. Behandlar du miljö (eller moment med relevans för miljöundervisning) i din undervisning? 
 

_Ja Fortsätt med fråga 7. 
 

_Nej Fortsätt med fråga 6, men försök även besvara fråga 7 utifrån hur du tycker/tror att 
miljöundervisningen bedrivs på myndigheten. 

 
6. Skulle du vilja behandla miljö (eller moment med relevans för miljöundervisning) i din undervisning? 

_Ja 
_Nej 
 

7. Vilken av nedanstående målbeskrivningar (I, II, III) anser du passar bäst in på myndighetens 
miljöundervisning? 

 
 

I. Miljöproblemen är i första hand ett kunskapsproblem som bäst åtgärdas genom forskning 
och information till allmänheten. Miljöproblemen löses bäst av vetenskapliga experter och 
särskilt naturvetenskapliga experter. Det främsta målet med miljöundervisning är därför 
att eleverna får goda kunskaper om miljöfrågor som baserar sig på vetenskapliga fakta. På 
detta sätt kan människan kontrollera naturen och förutsättningarna för människans 
välstånd och utveckling kan tryggas.  

 
II. Miljöproblemen handlar om människors värderingar och miljöproblemen löser man 

genom att människor antar miljövänliga värderingar. Experter från olika discipliner kan 
vägleda människor hur de bör tänka kring miljöfrågor och hur de därmed kan bygga upp 
miljövänliga värderingar. Det främsta målet med miljöundervisningen är därför att 
eleverna lär sig att med hjälp av vetenskapliga kunskaper utveckla miljövänliga 
värderingar och beteenden. På detta sätt kan människan anpassa sig till naturen och 
förutsättningarna för en god livskvalitet för människor nu och i framtiden kan tryggas.  

 
III. Miljöfrågorna handlar om mänskliga konflikter som bäst behandlas i demokratiska 

processer. Alla människors synpunkter och värderingar är lika viktiga när det gäller 
miljöfrågornas avgörande. Det främsta målet med miljöundervisningen är att därför att 
eleverna aktivt och kritiskt tar ställning i miljöfrågor. På detta sätt kan eleverna engageras 
i demokratiska samtal som handlar om hur vi bör förhålla oss till alla människors och 
övriga arters förutsättningar för liv och utveckling nu och i framtiden.  

 
Svar och Ev. kommentar: 

 
 

8. Vilken av nedanstående beskrivningar (A, B, C) av innehåll passar bäst in på din miljöundervisning? 
 

_ Lärare A _Lärare B        _Lärare C 
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Lärare A 
I miljöundervisningen behandlas samspelet mellan det lokala som det globala problemen liksom 
förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid. Fokus i undervisningen ligger på hållbar utveckling där 
såväl ekologiska som sociala och ekonomiska perspektiv vävs in. Utifrån en faktamässig grund 
behandlas olika synsätt på denna utveckling och de olika konflikter som finns mellan olika synsätt. På 
detta sätt kommer såväl natur- och samhällsvetenskapliga som moraliska och estetiska perspektiv att 
finnas med i undervisningen.  
 
Lärare B 
Fokus i undervisningen ligger på grundläggande ämneskunskaper som är basen för förståelsen av 
miljöproblemen. När det gäller miljöproblemen så är det främst vetenskapliga fakta om de nutida och 
lokala problemen och deras bakgrund och orsaker som behandlas. 
 
Lärare C 
I miljöundervisningen behandlas såväl de lokala som de globala problemen. Utgångspunkten är de 
nutida problemen men även konsekvenser för framtiden beaktas. Förutom den rena miljöproblematiken 
diskuteras även resursfördelningsproblem och befolkningsutvecklingsfrågor. Undervisningen behandlar 
vetenskapliga fakta men även värderingar och känslomässiga aspekter vägs in.  
 
Ev. kommentarer: 
 
 

9. Hur viktigt är miljöperspektivet i din undervisning? Kryssa för det alternativ som ligger närmast.  
 
1._Miljöperspektivet är centralt och jag försöker att få med det i nästan all min undervisning.  
 
2._Miljöperspektivet är ett av många perspektiv som måste behandlas och jag brukar ta upp det samlat i 
form av till exempel en temavecka eller ett undervisningsmoment eller en ”kurs”. 
   
3._På grund av tidsbrist blir behandlingen av miljöperspektivet ofta något som jag inte hinner med.  
 

10. Vilka av följande dokument är av betydelse för din planering och ditt genomförande av 
miljöundervisning? Kryssa för de alternativ som du svarar ja på. 

 
1._ Läroplan 
2._Kursplan 
3._Verksamhetsplan 
4._Andra dokument (ange viket/vilka)  

 
11. Anser du att du har tillgång till litteratur (läroböcker, fortbildningslitteratur, etc) som är relevanta för 

miljöundervisning? 
 

_NEJ 
_JA (ange titel/titlar) 
 

 
12. Anser du att du har tillgång till annan undervisningsmateriel som är relevant för miljöundervisning? 

 
_NEJ 
_JA (gör en kort beskrivning): 
 
 

13. Hållbar utveckling kan belysas utifrån flera olika perspektiv. Vilka perspektiv behandlar du i din 
undervisning om hållbar utveckling? Kryssa för de alternativ som du svarar ja på. 

 
1._Ekologiska perspektiv 
2._Sociala perspektiv 
3._Ekonomiska perspektiv 
4._Jag undervisar inte om hållbar utveckling 
 

14. Upplever du att du har stöd i din miljöundervisning av (kryssa för de alternativ som du svarar ja på): 

 34



 35

 
1._Politiker och tjänstemän 
2._Skolledning? 
3._Lokala miljö- och friluftsorganisationer? 

Andra (ange): 
 
 
 


	Institutionen för tematiskt utbildning och forsk�
	
	
	Markus Bäckström



	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	1 Inledning
	
	1.2 Syftet med studien
	1.2.1 Frågeställningar som studien utgått ifrå�


	2 Disposition
	3 Nationellt centrum för flexibelt lärande
	
	3.1 Organisation och verksamhet


	4 Miljöledning i Statlig förvaltning
	
	4.1 Miljöledning på CFL


	5 Det svårfångade begreppet indirekt miljöpåve�
	
	5.1 Indirekt miljöpåverkan – Definition och exem


	6 Miljöundervisningens olika traditioner och rel�
	
	6.1 Internationella styrdokument
	6.1.1 Agenda 21
	6.1.2 Baltic 21E
	6.2 Nationella styrdokument
	6.2.1 Skollagen
	6.2.2 Läroplanen
	6.2.3 Kursplaner


	7 Tillvägagångssätt
	
	7.1 Forskningsmetodik
	7.2 Den Kvalitativa intervjun
	7.2.1 Urval av respondenter
	7.2.2 Utformning av intervjumanual och frågor
	7.2.3 Vid Intervjutillfället och sammanställning
	7.3 Dokumentanalys
	7.4 Enkät
	7.5 Bearbetning av resultat


	8 Resultat
	
	8.1 Resultat av intervjuer
	8.1.1 Miljöfrågan och miljöledningsarbetet på �
	8.1.2 Miljöundervisning på Nationellt centrum f�
	8.1.3 Myndighetens ansvar jämt emot studenten
	8.1.4 Stöd för miljöundervisning
	8.1.5 Litteratur
	8.1.6 Styrdokument
	8.1.7 Tankar och förslag angående Integrering av
	8.1.8 Lösningar och övergripande strategier
	8.2 Resultat av enkätundersökning
	8.3 Resultat av dokumentanalys


	9 Diskussion
	
	9.1 Tillståndet för Miljöutbildningen på myndi�
	9.1.1 De nationella och internationella styrdokumenten
	9.2 Miljöpolicyn i ett jämförande perspektiv
	9.3 Sammanfattande analys och slutdiskussion


	10 Referenser
	
	Tryckta källor
	Internet källor
	Muntliga källor
	Otryckta Källor


	11 Bilagor
	Bilaga 1 - Intervjufrågor
	Intervjufrågor ställda till rektor

	1. Bakgrund och arbetsuppgifter
	2. Frågor relaterade till respondentens arbetsup�
	3. Respondentens inställning och uppfattning av �
	4. Uppfattning om integrering av miljöperspektiv�
	Intervjufrågor ställda till lärare

	1. Bakgrund och arbetsuppgifter
	2. Respondentens inställning och uppfattning av �
	3. Uppfattning om integrering av miljöperspektiv�
	Intervjufrågor ställda till Generaldirektören

	1. Bakgrund och arbetsuppgifter
	2. Frågor relaterade till respondentens arbetsup�
	3. Respondentens inställning och uppfattning av �
	4. Uppfattning om integrering av miljöperspektiv�
	Bilaga 2 - Utvärdering av miljöundervisning på �

	Markus Bäckström, 2004-04-15.pdf
	Institutionen för tematiskt utbildning och forsk�
	
	
	Markus Bäckström



	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	1 Inledning
	
	1.2 Syftet med studien
	1.2.1 Frågeställningar som studien utgått ifrå�


	2 Disposition
	3 Nationellt centrum för flexibelt lärande
	
	3.1 Organisation och verksamhet


	4 Miljöledning i Statlig förvaltning
	
	4.1 Miljöledning på CFL


	5 Det svårfångade begreppet indirekt miljöpåve�
	
	5.1 Indirekt miljöpåverkan – Definition och exem


	6 Miljöundervisningens olika traditioner och rel�
	
	6.1 Internationella styrdokument
	6.1.1 Agenda 21
	6.1.2 Baltic 21E
	6.2 Nationella styrdokument
	6.2.1 Skollagen
	6.2.2 Läroplanen
	6.2.3 Kursplaner


	7 Tillvägagångssätt
	
	7.1 Forskningsmetodik
	7.2 Den Kvalitativa intervjun
	7.2.1 Urval av respondenter
	7.2.2 Utformning av intervjumanual och frågor
	7.2.3 Vid Intervjutillfället och sammanställning
	7.3 Dokumentanalys
	7.4 Enkät
	7.5 Bearbetning av resultat


	8 Resultat
	
	8.1 Resultat av intervjuer
	8.1.1 Miljöfrågan och miljöledningsarbetet på �
	8.1.2 Miljöundervisning på Nationellt centrum f�
	8.1.3 Myndighetens ansvar jämt emot studenten
	8.1.4 Stöd för miljöundervisning
	8.1.5 Litteratur
	8.1.6 Styrdokument
	8.1.7 Tankar och förslag angående Integrering av
	8.1.8 Lösningar och övergripande strategier
	8.2 Resultat av enkätundersökning
	8.3 Resultat av dokumentanalys


	9 Diskussion
	
	9.1 Tillståndet för Miljöutbildningen på myndi�
	9.1.1 De nationella och internationella styrdokumenten
	9.2 Miljöpolicyn i ett jämförande perspektiv
	9.3 Sammanfattande analys och slutdiskussion


	10 Referenser
	
	Tryckta källor
	Internet källor
	Muntliga källor
	Otryckta Källor


	11 Bilagor
	Bilaga 1 - Intervjufrågor
	Intervjufrågor ställda till rektor

	1. Bakgrund och arbetsuppgifter
	2. Frågor relaterade till respondentens arbetsup�
	3. Respondentens inställning och uppfattning av �
	4. Uppfattning om integrering av miljöperspektiv�
	Intervjufrågor ställda till lärare

	1. Bakgrund och arbetsuppgifter
	2. Respondentens inställning och uppfattning av �
	3. Uppfattning om integrering av miljöperspektiv�
	Intervjufrågor ställda till Generaldirektören

	1. Bakgrund och arbetsuppgifter
	2. Frågor relaterade till respondentens arbetsup�
	3. Respondentens inställning och uppfattning av �
	4. Uppfattning om integrering av miljöperspektiv�
	Bilaga 2 - Utvärdering av miljöundervisning på �


	Markus Bäckström, 2004-04-15.pdf
	Institutionen för tematiskt utbildning och forsk�
	
	
	Markus Bäckström



	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	1 Inledning
	
	1.2 Syftet med studien
	1.2.1 Frågeställningar som studien utgått ifrå�


	2 Disposition
	3 Nationellt centrum för flexibelt lärande
	
	3.1 Organisation och verksamhet


	4 Miljöledning i Statlig förvaltning
	
	4.1 Miljöledning på CFL


	5 Det svårfångade begreppet indirekt miljöpåve�
	
	5.1 Indirekt miljöpåverkan – Definition och exem


	6 Miljöundervisningens olika traditioner och rel�
	
	6.1 Internationella styrdokument
	6.1.1 Agenda 21
	6.1.2 Baltic 21E
	6.2 Nationella styrdokument
	6.2.1 Skollagen
	6.2.2 Läroplanen
	6.2.3 Kursplaner


	7 Tillvägagångssätt
	
	7.1 Forskningsmetodik
	7.2 Den Kvalitativa intervjun
	7.2.1 Urval av respondenter
	7.2.2 Utformning av intervjumanual och frågor
	7.2.3 Vid Intervjutillfället och sammanställning
	7.3 Dokumentanalys
	7.4 Enkät
	7.5 Bearbetning av resultat


	8 Resultat
	
	8.1 Resultat av intervjuer
	8.1.1 Miljöfrågan och miljöledningsarbetet på �
	8.1.2 Miljöundervisning på Nationellt centrum f�
	8.1.3 Myndighetens ansvar jämt emot studenten
	8.1.4 Stöd för miljöundervisning
	8.1.5 Litteratur
	8.1.6 Styrdokument
	8.1.7 Tankar och förslag angående Integrering av
	8.1.8 Lösningar och övergripande strategier
	8.2 Resultat av enkätundersökning
	8.3 Resultat av dokumentanalys


	9 Diskussion
	
	9.1 Tillståndet för Miljöutbildningen på myndi�
	9.1.1 De nationella och internationella styrdokumenten
	9.2 Miljöpolicyn i ett jämförande perspektiv
	9.3 Sammanfattande analys och slutdiskussion


	10 Referenser
	
	Tryckta källor
	Internet källor
	Muntliga källor
	Otryckta Källor


	11 Bilagor
	Bilaga 1 - Intervjufrågor
	Intervjufrågor ställda till rektor

	1. Bakgrund och arbetsuppgifter
	2. Frågor relaterade till respondentens arbetsup�
	3. Respondentens inställning och uppfattning av �
	4. Uppfattning om integrering av miljöperspektiv�
	Intervjufrågor ställda till lärare

	1. Bakgrund och arbetsuppgifter
	2. Respondentens inställning och uppfattning av �
	3. Uppfattning om integrering av miljöperspektiv�
	Intervjufrågor ställda till Generaldirektören

	1. Bakgrund och arbetsuppgifter
	2. Frågor relaterade till respondentens arbetsup�
	3. Respondentens inställning och uppfattning av �
	4. Uppfattning om integrering av miljöperspektiv�
	Bilaga 2 - Utvärdering av miljöundervisning på �





