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Sammanfattning    
Abstract 
På uppdrag av Naturvårdsverket och kommunstyrelsen startade våren 2006 miljöprojektet för utbildningssektorn i 
Linköpings kommun. Miljöprojektet bestod av två delar. Dels skulle all kommunal personal utbildas i miljöfrågor, 
och dels fanns möjligheten för personalen att söka medel för olika typer av utvecklingsprojekt. Omkring tio piloter 
från var och ett av de elva geografiska områdena gick en miljöutbildningsdag, varefter de skulle vidarebefordra 
informationen till sina kolleger. De skulle också inspirera sina kolleger till att starta utvecklingsprojekt.  
Marcus Olsson, lärarstuderande på Linköpings Universitet, fick uppdraget att utvärdera utvecklingsprojekten samt 
spridningen av informationen som delgetts under utbildningsdagen. Kvantitativa metoder i form av enkäter har 
använts i två geografiska områden för att undersöka informationsspridningen, inspirerande till utvecklingsprojekten 
samt kollegers attityder angående miljöprojektet. Vidare har kvalitativa intervjuer använts med områdeschefen och 
en rektor i det område som beviljats medel för flest utvecklingsprojekt. Framgångarna i området tycks främst bero på 
hur områdeschefen har valt att organisera utvecklandet av utvecklingsprojekten.  
Av de utvecklingsprojekt som beviljats medel finns de flesta inom förskola eller grundskolans tidigare år. Få 
gymnasieskolor och inga grundskolor i de senare åren har beviljats medel för utvecklingsprojekt. Uppmaningar finns 
från staten och skolverket i rapporter och läroplaner att miljöutbildning ska ersättas med utbildning för hållbar 
utveckling, vilket innebär utbildning för utveckling mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. I 
utbildning för hållbar utveckling finns möjligheten att arbeta med de flesta av skolans ämnen på ett sätt som utmanar 
eleverna att själva ta ställning i viktiga moraliska frågor om hur vi vill att världen ska utvecklas och vad vi kan göra 
för det. Tyvärr har utbildning i hållbar utveckling ännu inte fått fäste i undervisningen i skolorna, vilket bland annat 
upplyser oss om vikten av fortbildning för skolans personal.   
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Inledning 
 

På uppdrag av Naturvårdsverket och kommunstyrelsen startade våren 2006 miljöprojektet för 

utbildningssektorn i Linköpings kommun. Syftet var att utbilda all kommunal personal i 

miljöfrågor med inriktning på klimatfrågor. Under våren och hösten 2006 utbildades utvald 

kommunal personal, så kallade piloter, minst en heldag, vilket skulle ge piloterna kunskaper i 

de miljö- och klimatproblem vi har idag. Piloternas huvudsakliga uppgift var att 

vidarebefordra informationen till sina kolleger på arbetsplatsen. Vidare fanns möjligheten för 

personalen att söka utvecklingsmedel för olika utvecklingsprojekt där också elever skulle 

inkluderas. Enligt projektplanen är målet att berika möjligheterna till lärande och lyfta fram 

miljöfrågor i olika projekt inom respektive geografiskt område.  

 

Enligt projektplanen ska en utvärderingsrapport och en slutrapport arbetas fram för 

redovisning till Kommunstyrelsen och Naturvårdsverket. Anna Grimert och Anna Axelsson 

fick i mars 2006 uppdraget att medverka i utvärderingsrapporten.1 På grund av förseningar i 

utbildningsdelen av projektet kunde de aldrig utvärdera effekter av miljöprojektet. Ytterligare 

utvärdering för att komma åt detta var därför befogad och efterfrågad. Förfrågan kom till mig, 

Marcus Olsson, lärarstuderande, att fortsätta utvärderingsuppdraget för Linköpings kommun. 

Under november antog jag uppdraget att utvärdera utvecklingsprojekten, vilket är bakgrunden 

för mitt examensarbete. Min egen bakgrund är lärarutbildning i matematik och filosofi. Jag 

har två års tidigare erfarenhet av att vara elevassistent och hjälplärare på en F-6-skola.  

 

 

                                                 
1 Anna Grimert & Anna Axelsson  
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Bakgrund 
 

Projektplanen 

En Projektplan för miljöutbildningen och utvecklingsprojekten, som tillsammans utgör 

TEMP-projektet inom verksamhetsområdet Kommunledningskontoret (Klk) Utbildning, togs 

under februari 2006 fram med direktiv hur miljöutbildningen och utvecklingsprojekten skulle 

genomföras.2

 
Inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, januari 1998, att införa ett certifierbart 

miljöledningssystem, avsattes i kommunstyrelsens budget 2001 medel för att miljöutbilda all 

kommunal personal. Utbildningen påbörjades inom Omsorg, produktionen 2003.3  

 

I december 2003 beviljade Naturvårdsverket Linköpings kommun 29 miljoner kronor som 

delfinansiering för genomförande av kommunens klimatinvesteringsprogram, Klimp, med 

syfte att minska utsläppen av växthusgaser. En av de åtgärder som beviljades medel var 

åtgärden ”Mobilitets- och Energikontor” som sedermera gavs namnet TEMP (Transport-, 

Energi-, och Miljö projekt).  

 

TEMP är ett folkbildnings- och informationsprojekt. Informationsprojektet ska inkludera all 

kommunal personal i Linköpings kommun. Folkbildningsprojektet genomförs genom att 

intressenter får söka medel för olika typer av utvecklingsprojekt inom kommunal 

förskola/skola. Barn och ungdomar lyfts särskilt fram som en av flera viktiga målgrupper. 

Inom verksamhetsområdet Klk Utbildning genomförs utbildningsdelen samordnat med 

utvecklingsprojekten. Utvecklingsprojekten initieras och genomförs av personal i förskolor 

och skolor inom den kommunala skolan och de kommunala friskolorna. 

 

TEMP är ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, AB Östgötatrafiken, Tekniska 

Verken i Linköping AB samt Vägverket Region Sydöst. Kommunstyrelsen är projektägare 

och därmed beställare av TEMP-verksamheten från Informationskontoret, Produktionen.4

 

 

                                                 
2 Projektplanen, se bilaga 3 
3 Projektplanen s.2, se bilaga 3 
4 Ibid 
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Övergripande mål  för TEMP: 
  Linköpingsborna och det lokala näringslivet ska ha god kännedom om TEMP:s verksamhet. 

 

Andelen linköpingsbor med god kännedom om olika färdsätts miljöpåverkan skall öka. 

 

Andelen linköpingsbor med god kännedom om olika värmekällors miljöpåverkan skall öka. 

 

Andelen linköpingsbor med god kännedom om energibesparande åtgärder skall öka. 5

 

 

Miljöprojektet inom utbildningssektorn 

Inom Kommunledningskontoret (Klk) Utbildning drivs projektet ”Miljöutbildning och 

TEMP-projekt” där alla enheter inom Klk Utbildning deltar. Projektets övergripande mål är 

att berika möjligheterna till lärande och lyfta fram miljöfrågor genom att utveckla olika 

projekt för ett hållbart samhälle. 

 

Inom projektet vill man uppnå följande: 
Personal och elever inom Linköpings kommunala skolor skall ha ökad kännedom om 

klimatfrågor. 

 

Personal och elever inom Linköpings kommunala skolor skall ha ökad kännedom om livsstilens 

betydelse för ekologisk hållbar utveckling. 

 

Personal och elever inom Linköpings kommunala skolor skall ha ökad kännedom om 

Linköpings kommuns miljöarbete och då särskilt inom transport- och energisektorn.6

 

Projektledare Hans Larsson är projektanställd på Pedagogiskt Centrum under 2006 för att 

inledningsvis planera och genomföra miljöutbildning för cirka tio personer (piloter) från vart 

och ett av de elva geografiska områdena inom Klk Utbildning samt gymnasieskolorna. Beslut 

om hur många som skall miljöutbildas från respektive område baseras på antalet anställda 

inom respektive område, och fattas av områdeschefen/enhetschefen. Utbildningens totala 

längd är minst en heldag.  

 

När utbildningen är genomförd har områdeschefer, enhetschefer och deras piloter uppdraget 

att se till att kunskaperna sprids till all personal. Områdeschefer och enhetschefer ansvarar 
                                                 
5 Projektplanen s.2, se bilaga 3 
6 Projektkontrakt, se bilaga 4 
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också för att utvecklingsprojekt initieras inom området klimat, trafik och energi. Det 

övergripande temat för utvecklingsprojekten ska vara att öka kunskapen om den förstärkta 

växthuseffekten och dess konsekvenser på kort och lång sikt, samt medvetandegöra personal 

och elever om var och ens möjligheter att medverka till att minska utsläppen av växthusgaser. 

För att öka motivation och möjligheten till att få igång utvecklingsprojekt av hög kvalitet får 

varje geografiskt område disponera ett ekonomiskt bidrag, beräknat på antalet elever i 

området.  

 

Projekten genomförs, utvärderas och redovisas under 2006. Projektredovisning sammanförs i 

en idébok som färdigställs under januari 2007. Syftet med idéboken är att sprida kunskaper 

och erfarenheter mellan skolor och förskolor i Linköpings kommun.  

 

Miljöprojektets genomförande 

På grund av förseningar i utbildningsdelen av miljöprojektet blev piloternas utbildning inte 

klar i juni som det var tänkt. De sista piloterna gick sin utbildning i augusti, varefter de, enligt 

uppdraget, skulle vidarebefordra informationen till sina kolleger under hösten 2006. Piloterna 

skulle också inspirera sina kolleger till att starta olika projekt som de kunde söka medel för. 

Styrgruppen på Pedagogiskt Centrum bestående av projektledare Hans Larsson, 

miljösamordnare Helena Kock Åström och utvecklingsledare Elisabeth Stärner, har granskat 

de ansökningar om medel för projekt som inkommit. De ansökningar som uppfyllt de kriterier 

som finns i projektplanen har godkänts och medel har tilldelats dessa. Under den sista delen 

av år 2006 har vissa projekt påbörjats och andra har förhindrats eller blivit försenade på grund 

av olika skäl. En andra utvärdering blev motiverad för att undersöka projekten och för att 

undersöka den spridning av information som piloterna är skyldiga att göra enligt uppdraget. 

Jag påbörjade utvärderingen efter att konsultkontrakt slutits med Pedagogiskt Centrum i 

början på november. Det är ett resultat av ett samarbete med IBV, Linköpings Universitet 

med Jens Pedersen som min handledare.  
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Avgränsning 
 

Eftersom områdena är många och utvecklingsprojekten är ännu fler har jag, i samråd med 

Styrgruppen, Pedagogiskt centrum, valt att begränsa min utvärdering med att lyfta fram ett 

lyckat exempel. Jag har valt att fördjupa mig i området Malmslätt, eftersom de har beviljats 

medel för flest utvecklingsprojekt. Vidare har jag valt ett kontrastområde, Slaka Ryd, i 

ungefär samma storlek och samma åldrar som Malmslättsområdet. Jag kommer dock inte att 

fördjupa mig i misstag eller mindre effektiva beslut, utan jag kommer att lyfta fram framgång 

och metoder som givit ett lyckat resultat. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Intresse fanns från början att mäta vilken effekt projekten hade på verksamheten i de 

kommunala skolorna, men eftersom projekten precis har kommit igång skulle några sådana 

resultat vara för tidigt att förvänta. Den obligatoriska delen där piloterna skall vidarebefordra 

informationen de fått på utbildningsdagen bör ha genomförts under hösten, så en utvärdering 

av informationsspridningen har blivit en del av mitt uppdrag. Vidare har mitt uppdrag gått ut 

på att granska utvecklingsprojekten, samt hur de har organiserats. 

 

Syftet är alltså att på uppdrag från Linköpings kommun genomföra en utvärdering av TEMP-

projektet, d v s granska utvecklingsprojekten samt utvärdera spridningen av informationen 

som delgetts under utbildningsdagen. Frågeställningarna lyder: 

 

• Varför har Malmslätt-området lyckats få fram så många utvecklingsprojekt jämfört 

med andra områden? 

 

• I vilken utsträckning har piloterna i områdena Malmslätt och Slaka Ryd lyckats med 

att sprida informationen från utbildningsdagen till sina kolleger? 

 

• Vad anser piloterna i områdena Malmslätt och Slaka Ryd om kollegernas intresse att 

delta i utvecklingsprojekt? 
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Utvecklingsprojekten 
 

Här följer de kriterier som utvecklingsprojekten måste uppfylla för att medel ska beviljas, 

sammanfattade förklaringar varför vissa utvecklingsprojekt inte har beviljats medel, samt en 

kort presentation av de utvecklingsprojekt som beviljats medel i Linköpings kommun. 

Information om de pågående utvecklingsprojekt som beviljats medel har i huvudsak insamlats 

genom telefonkontakt med projektansvariga samt från deras projektansökningar.  

 

Kriterier för beviljande av medel 
 

För att erhålla finansiering för skolutvecklingsprojekten krävs förutom elevmedverkan, att 

något av följande villkor uppfylls: 

 
 Projektet bidrar till ökad ämnessamverkan. 

 

 Projektet gör ett tydligt fysiskt ”avtryck” i verksamheten. 

 

 Projektet främjar samverkan mellan skolor/enheter. 

 

 Projektet bidrar till ökad samverkan mellan skola och samhälle. 

 

 Projektet stimulerar till nytänkande. 

 

 Projektet ligger i linje med andra klimatprojekt.7

 

Förutom ovanstående kriterier har Styrgruppen ej beviljat medel för projekt som är 

tidsbundna, dvs. projekt som inte bidrar till ett långsiktigt arbete. Fördelningen av medel för 

de olika områdena är baserat på antal elever i området, men denna uträknade budgeten för 

varje område är flexibel så länge den totala budgeten inte överskrids. 

 

                                                 
7 Projektkriterier, se bilaga 5 
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Obeviljade utvecklingsprojekt 
 

Totalt fick Styrgruppen in 42 projektansökningar, varav 18 fick avslag. I flera fall skulle 

pengarna användas till studieresor som inte kunnat bli av utan sökta medel. För dessa finns 

dock ingen möjlighet till långsiktigt arbete, utan det är mer fråga om en engångsföreteelse.  

 

Andra ansökningar som fått avslag är igångsättande av lagstadgad verksamhet, till exempel 

omhändertagande av miljöfarligt avfall, vilket måste omhändertas enligt lag.  

 

Vidare har projektansökningar till fortbildning av personal utan något konkret mål också fått 

avslag.  

 

Vissa projektansökningar har fått avslag på grund av att man har sökt medel för inköp av 

digitalkameror, ryggsäckar, vindskydd, förvaringslådor etc. som varit svårt att koppla till 

projektet.  

 

I huvudsak har många projektansökningar fått avslag på grund av alltför dålig koppling till 

TEMP-målen, samt att de inte uppfyllt de kriterier som finns i projektplanen. 

 

Sammanlagt fanns 1 176 000 kr i sökbara medel. Av dessa har 491 650 kr gått till beviljade 

projekt, vilket innebär att det återstår 684 350 kr. Endast 42% av de tillgängliga medlen har 

alltså beviljats till olika utvecklingsprojekt.  

 

Ett specialfall är Berzeliusskolan, som från början beviljades 66 400 kr i medel för projektet 

”ekofik”, med syfte att göra kafeterian ekologisk med tanke på miljön. De skulle bara sälja 

kravmärkta produkter samt ha möbler tillverkade på ett miljövänligt sätt. Efterhand kom 

tydligare krav från projektledaren Hans Larsson angående tidsplaner, vilket gjorde att 

Berzeliusskolan drog sig ur TEMP. Projektet är dock inte nedlagt utan det kommer att drivas 

med interna medel utan anknytning till TEMP. Fiket hade under november 2006 ännu inte 

öppnat. 
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Beviljade, pågående utvecklingsprojekt 
 

Område Malmslätt 

Nykil skola och fritidshem: Har startat ett utvecklingsprojekt som heter ”kretslopp”. Deras 

konkreta mål är att visa hur allt hänger ihop, att på olika nivåer från 

förskoleklass till årskurs sex arbeta med naturens kretslopp. De vill, i enlighet 

med läroplanen, visa eleverna att vårat sätt att leva påverkar miljön både lokalt 

och globalt. De arbetar med kretslopp på olika sätt, tex. genom naturstudier, 

slutna kretslopp i klassrummen, källsortering och olika studiebesök. De har 

beviljats 10 000 kr i medel för sitt projekt. 

  

Nykil förskola: Har startat ett utvecklingsprojekt som heter ”Miljö och natur”. De arbetar för 

att återvinna så mycket som möjligt. (Mjölkförpackningar etc.) De har slutat 

använda engångsartiklar, och de har beviljats medel för att köpa en kompost. De 

arbetar för att medvetandegöra miljötänkande både för personalen och för 

barnen. De har beviljats 15 000 kr i medel för sitt projekt.   

 

Äppelbackens förskola: Har startat ett utvecklingsprojekt som heter ”Äppelskrutt och 

tetrapack”. De arbetar för att göra barnen medvetna om hur man tar hand om sitt 

avfall på ett miljövänligt sätt. De har också fått medel till en kompost. De 

källsorterar tillsammans med barnen för att öka deras miljömedvetenhet. De har 

beviljats 5 000 kr i medel för sitt projekt. 

   

Alkottsgatans förskola: Har startat ett utvecklingsprojekt för barn i åldrarna noll till fem som 

de kallar ”Naturupplevelse 0-5”. De arbetar för att barnen ska få uppleva glädjen 

och utmaningen i att röra sig i naturen, att barnen tillsammans med vuxna lär sig 

att vara rädda om naturen. Projektet innebär konkret att personalen går en 

inspirationsutbildning utomhus under fyra dagar, två i höst och två under våren -

07. De har beviljats 16 500 kr i medel för sitt projekt.   

 

Vikingstad skola och fritids: Har startat utvecklingsprojektet ”Bli en återvinnare”, med syftet 

att barn från förskola upp till år sex lär sig att ta hand om avfall på ett 

naturvänligt sätt. De arbetar för att eleverna visar respekt för och omsorg om 
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närmiljön, samt att de får en ökad kännedom om livsstilens betydelse för en 

ekologisk hållbar utveckling. De har beviljats 5 000 kr i medel för inköp av 

kompost och material för att sköta den.     

 

Västanvindens förskola: Deras utvecklingsprojekt med namnet ”Kompostering” syftar till att 

barnen lär sig ta hand om sitt avfall, och att de blir medvetna om naturens 

kretslopp. De har totalt beviljats 16 000 kr i medel för utomhuskomposter och 

små inomhuskomposter. De dokumenterar allt genom att skriva dagbok som de 

sedan kan visa och diskutera med föräldrarna kring.    

 

Kvalitets teamet i Malmslätt: Har startat ett utvecklingsprojekt med namnet 

”Kretsloppsprojekt för förskolebarn”, där syftet är att öka medvetenheten om 

vattnets och mineralämnenas kretslopp, samt syre/koldioxid/tekniksamhällets 

ämnesomsättning. De har arbetat fram tre kretsloppssagor som gått till tryck. I 

böckerna finns diskussionsunderlag för barn i varierande svårighetsgrad. De har 

fått utökat medel för att arbeta på samma sätt ur ett folkhälsoperspektiv. Totalt 

har de beviljats 7 000 kr i medel.   

  

Övergripande ”tempare”: Detta är ett utvecklingsprojekt som drivs av rektorn på Kärna skola 

på uppdrag av områdeschefen Birgitta Dahlgren. Syftet är att sprida kunskaper 

och idéer mellan projektansvariga i Malmslätt-området. Projektansvariga har 

tillsammans med rektor Eva Edsgården träffats vid tre tillfällen under hösten 

2006. Vid dessa möten har de medverkande tillsammans arbetat fram 

ansökningar om medel för projekt, de har hjälpt varandra att komma fram till 

fruktbara utvecklingsprojekt och de har stöttat varandra för att projekten ska bli 

så givande som möjligt. En fjärde träff är inbokad i mars 2007, där projekten 

skall följas upp och hjälp ska finnas vid problem. 12 800 kr i medel har beviljats 

för vikarier och övertid. 

 

Sammanlagt har Malmslätt-området beviljats 87 300 kr av sökbara 85 000 kr. 

  

Område Slaka Ryd 

Förskola Slaka/Skeda: Ett utvecklingsprojekt i förskolan med föräldramedverkan med syfte 

att minska avfallsmängder och transporter.  De använder sig av komposter i 
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verksamheten. Namnet på utvecklingsprojektet är ”komposten som resurs”. De 

har beviljats 4 500 kr i medel för sitt projekt. 

 

Förskola Slaka/Skeda: Ett utvecklingsprojekt med namnet ”kravmat på förskolan”, där syftet 

är att införa ekologisk, närproducerad mat i verksamheten till en rimlig kostnad. 

Målet är att införa kravmat i verksamheten. De har beviljats 4 500 kr i medel för 

sitt projekt. 

 

Änggårdsskolan: Har startat ett utvecklingsprojekt med namnet ”på hjul”, vilket är ett 

ämnesövergripande projekt där lokala transport och energifrågor bearbetas. De 

arbetar med tema för år 4-6 med många olika aktiviteter. 15 lärare är inblandade 

i temaarbetet. De har beviljats 26 700 kr i medel för sitt projekt. 

 

Sammanlagt har området Slaka Ryd beviljats 35 700 kr av sökbara 90 000 kr. 

 

Område Skäggetorp 

Nattförskola Karlavagnen: Har startat ett projekt med namnet ”vad kan maskar göra?”, med 

syftet att lära barn och vuxna ett lokalt kretsloppstänkande. De har beviljats 

40 300 kr i medel för inköp av kompost och verktyg till att sköta den. De har 

dessutom som syfte att utbilda personal från de närliggande åtta förskolorna i 

kompostering och kretsloppstänkande.  

Området Skäggetorp har beviljats 40 300 kr av sökbara 70 000 kr. 

 

Område Kungsberget 

Ekängen: Har startat ett utvecklingsprojekt med namnet ”från frö till blomma”, där syftet är 

att arbeta med kretslopp tillsammans med barnen. De arbetar för att få en 

ekologisk matproduktion och kompostering för att minska transportbehoven. De 

har beviljats 30 000 kr i medel för sitt projekt. 

 

Området Kungsberget har beviljats 30 000 kr av sökbara 62 000 kr. 

 

Område Tornhagen 

Fridtuna: Har startat ett utvecklingsprojekt med namnet ”vad händer med vår skog?”. De 

använder den närliggande skogen som en läroplats för miljö och energifrågor. 
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Genom att vistas i naturen lär sig eleverna hur människan påverkar naturen och 

hur man kan göra för att värna om densamma. De har fått 30 000 kr i beviljade 

medel för inköp av litteratur, material och en expertis i mossor och lavar. Genom 

diskussioner och observationer arbetar de för att sprida miljömedvetenheten. Vid 

starten var en fjärdedel av Fridtunaskolans elever delaktiga i projektet och 

deltagarantalet kommer med tiden att öka.  

 

Området Tornhagen har beviljats 30 000 kr av sökbara 60 000 kr. 

 

Område Ekholmen 

Vist skola: Ett projekt med namnet ”håll Sturefors rent”, med syfte att öka barns, föräldrars 

och personalens medvetenhet om att värna om vår närmiljö. De arbetar med 

olika temaarbeten för att minska nedskräpning, onödiga avgaser och slösande av 

energi. Genom att göra föräldrarna medvetna om miljöfrågor vill de öka 

samåkningen av barnen till och från skolan. De arbetar också med återvinning 

och sortering av sopor.  

 

Området Ekholmen har beviljats 15 000 kr av sökbara 100 000 kr. 

 

Katedralskolan 

Katedralskolan: Arbetar med ämnesövergripande temaarbete för NV1 med namnet ”energi 

och miljö”, med syfte att lära eleverna att förstå innebörden av begreppet energi 

och hur en hållbar energiutveckling skapas. De har sett filmen ”En obekväm 

sanning” av Al Gore, promenerat till Gärstadsverken, laborerat etc. För detta 

projekt har de beviljats 49 350 kr i medel. 

 

 Dessutom har samtliga personal på Katedralskolan fått samma utbildning i 

miljöfrågor som piloterna från de olika områdena. Spridningen av informationen 

har på detta sätt lösts genom att alla har fått TEMP-utbildning. De har beviljats 

20 000 kr i medel för vikariekostnader.   

 

Sammanlagt har Katedralskolan beviljats 69 350 av sökbara 50 000 kr.  
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Beviljade, ej startade utvecklingsprojekt 
 

Område Berga 

Vidingsjö förskola Grengatan: Ett projekt med namnet ”lågenergibelysning”, med syftet att 

spara energi på dagiset. De undersöker möjligheten att byta ut belysningen till 

lågenergilampor för att spara energi. För att kunna göra detta krävs ett samarbete 

med hyresvärden samt att kompetent personal hyrs in för elektriska arbeten. 

Detta hade under november 2006 ännu inte kommit i gång. De har beviljats 

50 000 kr i medel för sitt projekt av totalt 100 000 kr i sökbara medel för 

området.  

 

Anders Ljungstedts Gymnasium 

Anders Ljungstedts gymnasium: Har beviljats 134 000 kr i medel för projektet ”en värld i 

miniatyr”. De vill bygga ett glashus på 50 kvm som kommer att användas som 

lektionssal i naturkunskap för 16 program på skolan. De har fått bygglov och 

förhoppningar finns att byggandet ska starta under februari 2007. Kostnaderna 

hålls nere genom elevmedverkan under byggandet. Totalt hade Anders 

Ljungstedts gymnasium 135 000 kr i sökbara medel.  

 

Sammanfattande kommentarer 
 

Av de utvecklingsprojekt som beviljats medel finns de flesta inom förskolan, eller de tidigare 

åldrarna i grundskolan. Endast två gymnasieskolor, Katedral och Anders Ljungstedt 

gymnasium, har fått beviljade medel för utvecklingsprojekt. Katedral och Kärna har fått mer 

medel än den sökbara budgeten för området. Projektledare Hans Larsson förklarar: 

 
Jag varit tydlig med att enheterna skulle ansöka om de projekt man ville driva och att det sedan 

var upp till Styrgruppen att bevilja eller avslå. Pengafördelningen mellan enheterna var inte på 

något sätt låst utan skulle mera ses som en fingervisning om hur mycket pengar det fanns 

ungefär. Principen var ganska enkel. Om en enhet ansöker om mindre än den föreslagna 

fördelningen så kan andra få mer.8

 

                                                 
8 Mail från Hans Larsson 061215 
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Fördelningen av medel är ojämn bland områdena. Många utvecklingsprojekt bedriver 

kompostering, framför allt i förskolan. Två av de gymnasiala skolorna har tagit chansen att 

söka medel för utvecklingsprojekt, och ingen högstadieskola har sökt medel för 

utvecklingsprojekt.  

 

Man kan här se att område Malmslätt har beviljats 103 % av den sökbara budgeten för 

området. Område Slaka Ryd har beviljats 40 % av den sökbara budgeten för detta område.  
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Miljöundervisning 
 

Här följer en presentation om olika traditioner av miljöundervisning, tidigare forskning om 

hållbar utveckling, samt skolans ansvar angående miljöundervisning. 

 

Miljöundervisningens olika traditioner 

För att kvalitativt kunna utvärdera innehållet i undervisningen om miljö har en kategorisering 

av olika undervisningstraditioner konstruerats.9 Konstruktionen bygger dels på den 

samhälleliga miljödiskussionens utveckling, och dels på en utbildningsfilosofisk grund. Olika 

sätt att se på miljöproblematiken och utbildningsfilosofierna bildar tillsammans tre olika 

undervisningstraditioner.  

 

Faktabaserad miljöundervisning togs form under miljöundervisningens framväxt under 60- 

och 70-talet. Den bygger på en tilltro på vetenskapen som lösningen på människans problem. 

De vetenskapliga experterna förväntades lösa miljöproblemen, som skapats som en oönskad 

konsekvens av samhällets framväxt. Målet är att kontrollera följderna av ett utnyttjande av 

naturens resurser på ett sådant sätt att förutsättningen för människans välstånd och utveckling 

kan tryggas.10  

 

Den normerande miljöundervisningen togs främst form under 80-talet. Den samhälleliga 

debatten kretsade mycket kring kärnkraftsomröstningen, och i de nya styrdokumenten 

utmanas den gamla miljöundervisningens tradition. Den normerande miljöundervisningen 

karaktäriseras av betoning på värde och värderingsproblematik. Miljöproblemen betraktas 

som en konflikt mellan människan och naturen, och för att lösa problemen måste människan 

inrätta sitt liv och samhället efter den vetenskapliga kunskapen om naturen. Vetenskaplig 

kunskap sågs som normerande. Undervisningen uppmanade elever att handla miljövänligt.11

 

Undervisning om hållbar utveckling kan sägas vara en utveckling av den normerande 

miljöundervisningen. Den utvecklades under 90-talet i spåren efter Rio-konferensen 1992 och 

Agenda 21. Inom denna tradition handlar miljöfrågor om konflikter mellan olika mänskliga 

intressen. Miljöproblemen kan därför betraktas som en social konstruktion. Vetenskapen ger 

                                                 
9 Skolverket, Hållbar utveckling i skolan, s.12 
10 Ibid. s.13 
11 Ibid. s.13f 
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ingen given moralisk vägledning. Miljötematiken är förknippad med hela 

samhällsutvecklingen. Miljöbegreppet är därför till stor del ersatt av begreppet hållbar 

utveckling, som definieras som ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. En viktig del i 

undervisningen är samtalet där olika uppfattningar lyfts fram och diskuteras. Syftet med 

undervisningen är att eleverna aktivt och kritiskt värderar olika alternativ och tar ställning.12  

 
De två mesta använda definitionerna av hållbar utveckling är från Our common future: ”En 

hållbar utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredställa sina behov”, och från Caring for the earth: ”Att förbättra kvaliteten 

hos mänskligt liv och samtidigt leva inom ramen för de stödjande ekosystemens bärkraft.13  
 

Begreppen ”hållbar utveckling” och ett ”hållbart samhälle” har Hans Larsson varit tydlig med 

att förklara under piloternas utbildningsdagar. Vidare står det i projektplanen att: 

 
Projektets övergripande mål är att berika möjligheterna till lärande och lyfta fram miljöfrågor 

genom att utveckla olika projekt för ett hållbart samhälle.14

 

 

Tidigare forskning om hållbar utveckling 

Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg år 2002 förklarade statsminister 

Göran Persson att Sverige skulle vara värd för ett internationellt möte om utbildning för 

hållbar utveckling. I maj 2003 tillsatte regeringen en kommitté för utbildning för hållbar 

utveckling med uppdrag att kartlägga och analysera hur utbildningssystem på alla nivåer 

arbetar för en utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.15 Begreppet 

hållbar utveckling definierades som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Den bärande 

principen är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer är 

integrerade. De är varandras förutsättningar och stöd.16 Hållbar utveckling handlar om att hitta 

balansen mellan de tre kategorierna. 

 

                                                 
12 Skolverket, Hållbar utveckling i skolan, s.14f 
13 Ibid. s.29 
14 Projektplanen, se bilaga 3 
15 SOU 2004:104, Att lära för hållbar utveckling, s.9 
16 Ibid. s.10 
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Ekonomisk tillväxt brukar framhållas som en förutsättning för utveckling. Men samtidigt gäller 

att inget land kan uppnå en hållbar ekonomisk utveckling om miljön försämras, om välståndet 

inte fördelas rättvist och om det inte sker en tillväxt i det mänskliga kapitalet (hälsa, utbildning, 

etcetera). Social utveckling är därför både ett resultat av och en förutsättning för ekonomisk 

utveckling. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling lyfter fram betydelsen av att resurser, 

inflytande och makt fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt, att alla människor får 

tillgång till social service och att individen känner trygghet och delaktighet. Miljödimensionen 

handlar om att värna om ekosystemens tjänster och återhämtningsförmåga, vilka är en 

förutsättning för en långsiktig social välfärd och ekonomisk utveckling.17

 

I Agenda 21, handlingsplan för hållbar utveckling, står bland annat att utbildning är 

avgörande för att främja hållbar utveckling och förbättra människors förmåga att lösa miljö- 

och utvecklingsproblem. Exempel på innehåll i utbildning om hållbar utveckling som brukar 

lyftas fram är fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kulturell mångfald och 

interkulturell förståelse, hälsa, naturresurser, klimatförändringar och fattigdomsbekämpning.18

Samtidigt måste det finnas utrymme för den lokala nivån att tillsammans identifiera vad 

individen kan göra för att påverka skeenden i en hållbar riktning. Utbildningen bör också 

innehålla lärande kring de orsakssamband som finns inom ett område och mellan olika 

områden. Eleverna ska lära sig ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och 

utveckla förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor så att deras liv och arbete 

kan anpassas för att främja förutsättningarna för hållbar utveckling.  

 
…utbildning för hållbar utveckling bör syfta till att de lärande erövrar förmåga och vilja att 

verka för en hållbar utveckling lokalt och globalt.19

 

Kommittén för utbildning för hållbar utveckling identifierar följande karaktärsdrag som 

väsentliga i utbildning om hållbar utveckling: 

 
- Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och 

förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande arbetssätt. 

- Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs. 

- Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det lokala. 

- Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över utbildningens form och 

innehåll. 

                                                 
17 SOU 2004:104, Att lära för hållbar utveckling, s.33 
18 Ibid. s.71 
19 Ibid. s.72f 
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- Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle. 

- Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och handlingsberedskap. 

- Utbildningens process och produkt är båda viktiga.20 

 

Inger Björeloo har intervjuat 17 lärare angående vad de föreställer sig att de ska undervisa 

om, i undervisning om hållbar utveckling. I Björneloos studie framkommer fem viktiga teman 

som lärarna vill att eleverna ska lära sig för att de ska bidra till en världslig hållbar 

utveckling.21 Först måste de lära sig att vi bara har en värld och att allt har betydelse för den. 

Det andra temat är ansvarstagande och deltagande, där eleverna ska lära sig de kan ta en aktiv 

roll i samhället att göra val, och vad deras val har för konsekvenser. Empati och förståelse för 

andra är det tredje temat, där eleverna lär sig att se saker från nya perspektiv. Det fjärde temat 

handlar om förmåga att kommunicera, där läs och skrivfärdigheter givetvis är en 

nödvändighet. Det sista temat är att eleverna ska bli medvetna om sin förmåga att lära, för att 

bevara deras intresse och nyfikenhet av att fortsätta lära.22

 

Skolans ansvar 

För att en hållbar utveckling ska kunna förverkligas krävs det att alla samhällsmedborgare 

måste ha grundläggande och nödvändiga kunskaper om kretslopp, resursförbrukning och 

miljökonsekvenser.23 Dessa baskunskaper kan börja ges i förskolan men bör framför allt ges i 

grundskolan. Utökande miljökunskaper kan ges i gymnasiet. Det är inte längre enbart 

regeringens uppgift att lösa miljöproblemen utan det gäller att alla bidrar till nya vanor 

grundade på medvetenhet och grundläggande kunskaper. Kunskaper och perspektiv ska leda 

till ett kritiskt frågande och beredskap för handling. Diskussioner om målkonflikter, 

livskvalitet och etik måste ha en självklar plats i undervisning om miljöfrågor.24 Miljöfrågor 

skall med olika perspektiv behandlas inom ett flertal av grundskolans ämnen. Det är därför 

viktigt att lärarna kan arbeta ämnesövergripande med dessa frågor. Hur detta organiseras är en 

lokal fråga.  

 

Skollagen slår fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen 

                                                 
20 SOU 2004:104, Att lära för hållbar utveckling, s.73 
21 Björneloo, Inger, Innebörder av hållbar utveckling. En studie av lärares utsagor om undervisning. 
22 Ibid. 
23 Skolverket, Bildning och kunskap, s.74 
24 Ibid. s.75 
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för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.25 I läroplanen för 

förskolan anges att den skall lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall 

medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och 

förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen förstå hur 

vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i 

framtid.26 I Lpo-94 anges: 

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

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

miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.27  
 

En liknande formulering finns i Lpf-94:  

 
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.28  

 

Båda läroplanerna betonar alltså undervisning för hållbar utveckling. 

 

  

                                                 
25 Skolverket, Hållbar utveckling i skolan, s.101 
26 Ibid. s.101f 
27 Lpo-94 s.8 
28 Lpf-94 s.5 
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Utvärdering 
 

Utvärderarens roll 

Kärnan i en utvärdering är att kritiskt granska och därefter uttrycka ett värdeomdöme. En 

professionell utvärderare sägs ofta vara opartisk, objektiv och fri från ideologi. Kritiker menar 

att utvärderare inte kan vara opåverkade av sitt eget perspektiv, de kan inte vara opartiska 

eller objektiva. Det ifrågasätts också om utvärderaren bör vara opartisk och värdeneutral. 

Snarare bör utvärderaren vara en förespråkare för förändring, för rättvisa och för stärkande av 

olika gruppers förmåga och makt.29 Detta speglar olika sätt att se på rollen som utvärderare. 

En intern utvärderare är någon som kommer inifrån verksamheten och som både tar fram och 

använder resultatet. Fördelar med interna utvärderingar sägs vara att utvärderaren har god 

kunskap om verksamheten inifrån. Den kunskap som produceras kan förväntas vara väl 

anpassad till organisationens krav och behov, vilket sannolikt ökar chansen att resultatet blir 

använt. Samtidigt kan en intern utvärderare vara mer försiktig i sin kritik mot organisationen, 

styrd av att vara anställd och beroende av sin arbetsgivare.30 En extern utvärderare har 

fördelen att vara fri från interna strider och kan lättare kritisera organisationen. Vilken roll 

utvärderaren har beror på syftet med utvärderingen. Om syftet är kontroll och 

förvaltningsrevision är det enligt Karlsson en fördel om utvärderaren kommer utifrån, 

personer som kan se på verksamheten med klara kritiska ögon. Om däremot syftet med 

utvärderingen är att främja utveckling och lärande bör man välja en intern utvärderare. De kan 

främja delaktighet och att resultatet utnyttjas inom verksamheten.31 Min roll som utvärderare 

är att vara extern utvärderare.  

 

Objektivitet 

Det hävdas ibland att en mogen vetenskap använder sig av kvantitativa metoder, och att dessa 

metoder är målet och normen för alla vetenskaper. Dessa positivister får dock kritik som 

hävdar att man förlorar de intentionala aspekterna om man försöker kvantifiera det som i 

grunden är kvalitativt.32 Positivisternas kanske starkaste argument mot kvalitativa metoder är 

att alla kvalitativa data till sin natur bygger på subjektiva bedömningar. I vetenskapliga 

                                                 
29 Karlsson, Ove, Utvärdering – mer än metod, s.62 
30 Ibid. s.64 
31 Ibid. 
32 Johansson, Lars-Göran, Introduktion till vetenskapsteorin, s.104 
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forskningar och utvärderingar bör forskaren/granskaren förhålla sig objektivt till objektet för 

att inte påverka resultatet med sina egna värderingar.  

 
En förutsättning för att man ska kunna hävda att kvalitativa utsagor är objektiva, dvs. objektivt 

sanna eller falska, är att de objekt dessa utsagor handlar om finns i verkligheten och är 

oberoende av de observationsakter som ligger till grund för observationsutsagorna.33

 

Johansson hävdar att meningar och innebörder är objektivt existerande och kan beforskas 

likaväl som fysiska ting. Det skulle i så fall innebära att man kan bedriva kvalitativ forskning 

objektivt utan att påverka resultatet med forskarens egna värderingar. Andra hävdar att alla 

sociala fenomen inom humaniora och samhällsvetenskaperna är sociala konstruktioner, och 

att dessa inte är objektivt existerande. En del har därför dragit slutsatsen att kravet på 

objektivitet skall överges vid kvalitativ forskning.34 Själv anser jag att det är omöjligt att 

förhålla sig helt objektivt vid till exempel kvalitativa intervjuer som jag har fått göra i denna 

utvärdering. Jag anser dock inte att detta på något sätt underminerar resultatet eftersom jag 

riktar mina frågor endast för att komma åt ett speciellt fenomen eller händelse. Jag har en 

objektiv inställning till min undersökning, och jag är noga med att skilja mina egna åsikter 

från resultatet av min utvärdering.  

 

                                                 
33 Johansson, Lars-Göran, Introduktion till vetenskapsteorin, s.105 
34 Ibid. s.106 
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Utvärderingens genomförande 
 

Uppdraget 

Projektledare Hans Larsson har uttryckt intresse av att veta om utvecklingsprojekten har  

 
någon förankring i den dagliga verksamheten eller om de bara drivs av en enskild entusiast. 

Finns det någon förutsättning för att det som projekten gett kan leva vidare? Är varje 

utvecklingsprojekt upphängd på en person och därmed omöjligt att genomföra om den personen 

inte finns med i organisationen?35  
 

Frågorna kan besvaras genom granskning av utvecklingsprojekten och de som är 

projektansvariga för projekten. Om de krav som finns för utvecklingsprojekten (se kriterier 

ovan) är uppfyllda borde det bara finnas entydiga svar på dessa frågor för 

utvecklingsprojekten. Frågan är kanske snarare huruvida de projektansvariga har fått med sig 

sina kolleger i sitt arbete. Om piloterna har lyckats med sitt uppdrag att inspirera sina kolleger 

att delta i utvecklingsprojekten är de projektansvariga inte ensamma i sitt arbete. Om 

informationen som piloterna delgetts under utbildningsdagen spridits till övrig personal på 

enheterna finns stora förutsättningar för att projekten ska kunna leva vidare utan att 

projektansvariga måste genomföra allt arbete ensamma. Givetvis underlättas arbetet för 

projektansvariga också om arbetet med utvecklingsprojekten har organiserats av 

rektorer/områdeschefer på ett sätt som gör alla inblandade lärare/förskolelärare samt elever 

delaktiga i utvecklingsprojekten. Mitt val att studera Malmslätt-området och lyfta fram det 

som ett gott exempel är förankrat och godkänt av Styrgruppen. 

 

Utvärderingsobjekt 

Eftersom utvecklingsprojekten är många och tiden är begränsad blir jag tvungen att begränsa 

mina utvärderingsobjekt. Eftersom området Malmslätt har producerat absolut flest 

utvecklingsprojekt avsåg jag att göra en djupdykning i området för att hitta förklaringen till 

detta. Förklaringen ligger kanske inte i de enskilda projekten utan mer i organisationen för 

Malmslätt-området, vilket blev ett utvärderingsobjekt. 

 

Jag avser också att utvärdera spridningen av den information som delgetts under 

utbildningsdagen. Jag har valt att undersöka spridningen i Malmslätt-området eftersom jag 
                                                 
35 Mail från Hans Larsson 061129 
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fått tillfälle att träffa alla piloter inom detta område. Jag har också valt ett kontrastområde att 

jämföra med, nämligen området Slaka Ryd, eftersom det är i samma storlek och innefattar 

liknande skolor som i Malmslätt-området.  

 

Vidare avsåg jag att utvärdera piloternas uppfattning om deras kollegers attityd och 

motivation till att delta i utvecklingsprojekten. 

  

Utvärderingsmetoder 

Bedömningar av olika ting, handlingar och händelser gör vi alla i olika sammanhang utan att 

reflektera över om det vi gör är en utvärdering. Vi värderar saker och ting utifrån våra egna 

värderingar och vanor. Dessa bedömningar är en typ av informella utvärderingar som inte 

passar sig i undersökningar av den typ som denna rapport är. För att få en objektiv bedömning 

utan påtryckningar från personliga värderingar måste utvärderingen vara formell. En formell 

utvärdering utmärks av att man värderar något på ett systematiskt och genomtänkt sätt.36 

Statistiska centralbyrån definierar en formell utvärdering på följande sätt; 

 
Utvärdering är en systematiskt genomförd undersökning av värdet eller förtjänsterna hos ett 

givet föremål/aktivitet, som kan vara exempelvis ett åtgärdsprogram, ett projekt eller en 

produkt.37

 

Här betonas kravet på systematik i utvärderingar. Det är vanligt att definitioner framhåller 

vikten av kriterier att jämföra emot. För att kunna göra en bedömning av insamlade data 

måste dessa jämföras med kontrastdata som samlats med lika förutsättningar. Detta är 

vanligast vid kvantitativa metoder, där resultatet kan mätas med numeriska metoder. Enligt 

Bryman innebär en kvantitativ forskningsstrategi att tyngden ligger på prövning av teorier 

(deduktivt synsätt mellan teori och praktik), att den naturvetenskapliga modellens normer och 

tillvägagångssätt har införlivats (framför allt positivismen), samt att den sociala verkligheten 

är objektiv.38  

 

Till skillnad från den kvantitativa forskningsstrategin kan den kvalitativa forskningsstrategin 

uppfattas som att vikten läggs vid ord och inte siffror. Enligt Bryman innebär en kvalitativ 

forskningsstrategi att genereringar av teorier betonas (induktivt synsätt mellan teori och 

                                                 
36 Karlsson, Ove, Utvärdering – mer än metod, s.15 
37 Ibid. 
38 Bryman, Alan, samhällsvetenskapliga metoder, s.35 
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praktik), att vikten läggs vid hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (avstånd 

tas från positivismen), samt att den sociala verkligheten är föränderlig och subjektiv.39  

 

Man kan skilja på summativ och formativ utvärdering. En formativ utvärdering görs i syfte av 

att förbättra en pågående verksamhet. Vill man veta om en viss insats har givit det resultat 

som förväntats så gör man en summativ utvärdering.40 Eftersom jag syftar till att granska 

organisationen bakom produktionen av utvecklingsprojekt, och den delen är avslutad, bör min 

utvärdering av detta bli summativ. Jag avser också att utvärdera informationsspridningen och 

eftersom detta är en pågående verksamhet blir min utvärdering av detta av formativt slag. Det 

innebär att det finns möjlighet att rätta till missar i informationsspridningen. 

 

 

                                                 
39 Bryman, Alan, samhällsvetenskapliga metoder, s.35 
40 Karlsson, Ove, Utvärdering – mer än metod, s.34 
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Metod 
 

Datainsamlingsmetoder 

Jag har använt mig av kvantitativa metoder i form av enkäter, samt kvalitativa intervjuer för 

insamlande av data. För att undersöka i vilken utsträckning piloterna har spridit informationen 

som delgetts under utbildningsdagen, samt för att undersöka vad piloterna anser om deras 

kollegers intresse av att delta i utvecklingsprojekten, har enkäter getts till piloterna i områdena 

Malmslätt och Slaka Ryd. Enkäten består av sex påståenden där svarsalternativen har 

graderats enligt en likertskala. Det innebär att det finns fem svarsalternativ från ”tar helt och 

hållet avstånd” till ”håller helt och hållet med”. Detta för att lätt kunna kvantifiera 

resultaten.41 Enkäten avslutades med den öppna kvalitativa frågan: ”Jag har spridit 

informationen som delgetts mig under utbildningsdagen, samt inspirerat mina kolleger till att 

starta utvecklingsprojekt på följande sätt”.42 Detta för att piloterna skulle få beskriva 

situationen med sina egna ord. Eftersom jag har deltagit under möten för utvecklingsprojektet 

”övergripande tempare” har jag träffat flertalet av piloterna i Malmslätt-området, och jag 

kunde smidigt få enkäterna besvarade. Piloterna i området Slaka Ryd har jag endast kunnat nå 

med mail, och därför är svarsfrekvensen lägre där. Några hade jag ett kort telefonsamtal med. 

Resultaten av enkäterna har slagits samman för att visa ett gemensamt resultat från respektive 

område. 

 

Vidare har jag haft kvalitativa intervjuer med en av rektorerna för Kärnaskolan samt 

områdeschefen för Malmslätt-området, för att undersöka varför området lyckades få så många 

utvecklingsprojekt beviljade. Jag har utgått från en intervjuguide43, men då intervjuerna är 

kvalitativa har jag inte följt den strikt. Jag har följt intressanta resonemang med frågor som 

inte fanns med i intervjuguiden för att få så mycket relevant information som möjligt. 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats.  

 

Jag har deltagit under tre möten med piloterna från Malmslätt-området vilket har hjälpt mig 

att fånga attityder och arbetssätt i utvecklandet av utvecklingsprojekten. Detta har jag 

dokumenterat i fältanteckningar.  

 

                                                 
41 Bryman, Alan, samhällsvetenskapliga metoder, s.151 
42 Enkät, se bilaga 1 
43 Intervjuguide, se bilaga 2 
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Urval av skolområden och informanter 

Eftersom området Malmslätt har beviljats medel för flest utvecklingsprojekt har jag valt att 

fördjupa mig i området för att undersöka varför det förhåller sig så. Som kontrastområde har 

jag vidare valt att undersöka området Slaka Ryd, eftersom det endast är något större än 

Malmslätt-området och innefattar samma elevåldrar. Området Malmslätt har en sökbar budget 

på 85000 kr, medan området Slaka Ryd har 90000 kr i sökbara medel. Detta är baserat på 

antal elever inom området, men enligt projektledaren Hans Larsson är denna siffra endast en 

fingervisning. Om ett område söker mindre medel än den föreslagna fördelningen kan ett 

annat område söka för mer. Malmslätt-området har beviljats 103 % av sin budget medan 

området Slaka Ryd har beviljats 40 % av sin budget.  

 

För att kunna utvärdera organisationen i Malmslätt-området har jag haft kvalitativa intervjuer 

med Birgitta Dahlgren, områdeschef för området. Vidare har jag haft kvalitativa intervjuer 

med Eva Edsgården, som är en av rektorerna på Kärna skola, eftersom hon fått uppdraget av 

områdeschefen att samordna piloternas ansökningar om medel samt ha ansvaret för 

informationsspridningen i området. Hon har också valt ut piloter och haft uppdraget att 

samordna dokumentationen av utvecklingsprojekten.   

 

I området Slaka Ryd har endast piloter deltagit i utvärderingen. De har svarat på samma enkät 

som piloterna i Malmslätt-området. Från Malmslätt-området har tio piloter utsetts och från 

området Slaka Ryd har åtta piloter utsetts. Dessa piloter består i huvudsak av lärare och 

förskollärare, men även andra yrkesgrupper såsom vaktmästare har blivit utsedda till piloter.  

 

Analys av datamaterial 

Svaren i de slutna frågorna i enkäten har bearbetats statistiskt. Svaren från den öppna frågan i 

enkäten har efter analys fallit under flera olika teman i resultatet. Transkriberingen av 

intervjuerna har lästs upprepade gånger och jag har sökt efter likheter, teman och mönster i 

materialet. Jag har sedan sökt efter variationer, olikheter eller olika aspekter av dessa teman. 

Tufte och Johannessen beskriver fyra steg för att analysera ett kvalitativt material för att 

säkerställa systematik i analysarbetet. 
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Första steget är att bekanta sig med det datamaterial som ska analyseras. Det görs genom att 

man letar efter centrala teman utan att fördjupa sig i detaljer. Irrelevant information sorteras 

bort och information som är viktig utifrån frågeställningarna lyfts fram.44

 

I det andra steget kodas materialet. Kodning används för att upptäcka och organisera de 

meningsfulla utsnitten i data för att reducera och ordna ett datamaterial så att det blir 

analyserbart. Delar av materialet ordnas i klasser och kategorier utifrån datamaterialet på ett 

induktivt sätt, eller utifrån frågeställningarna på ett deduktivt sätt.45

 

Det tredje steget utgår från kodningen. De textelement som anses vara meningsbärande dras 

ut och organiseras på nytt i kategorier som är mer abstrakta begrepp än koderna eller teman. 

Denna fas kallas för kondensering.46

 

Det fjärde och sista steget är att sätta samman det kondenserade materialet så att det kan 

sammanfattas i nya begrepp och beskrivningar som kan förmedlas till andra. Det kallas för 

sammanfattning eller rekontextualisering.47  

 

I min enkätanalys har jag organiserat svaren under följande teman: spridning av information, 

inspirerande till utvecklingsprojekt, kollegers attityd samt tidsbrist. Jag har använt mig av 

Tuftes metod i största möjliga utsträckning. 

 

Etiska överväganden 

Några av de etiska principer som gäller för svensk forskning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.48 Alla inblandade i 

utvärderingen har blivit informerade om syftet med den. De vet också att deras deltagande är 

frivilligt, vilket hade varit annorlunda om kontrakt hade kunnat slutas med alla piloter 

angående deras medverkanskrav. Nu gäller kontraktet endast de piloter som är 

projektansvariga, vilket innebär att övriga piloters deltagande är frivilligt. Som utvärderare vet 

jag vilka piloterna är och hur de har svarat på enkäterna, men deras konfidentialitet är i högsta 

                                                 
44 Tufte & Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s.110 
45 Ibid. s.111 
46 Ibid. s.114 
47 Ibid. s.115 
48 Bryman, Alan, Vetenskapliga metoder, s.440f 
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grad bemött. Deras svar läses endast av utvärderaren och sprids inte vidare. Eva Edsgårdern 

och Birgitta Dahlgren har givit sitt samtycke om att inte anonymiseras.     

 

Tillförlitlighet 

I området Malmslätt har sju av tio piloter svarat på enkäten. Intervjuer har dessutom gjorts 

med en rektor och en områdeschef för att en så klar bild av organisationen i området som 

möjligt ska framgå. Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att citat ska kunna 

härledas, och för att dessa ska vara precisa.  

 

I området Slaka Ryd har tre av åtta utsedda piloter svarat på enkäten, vilket naturligtvis är ett 

stort bortfall. Men eftersom tre av de åtta utsedda piloterna inte har deltagit på 

utbildningsdagen har området Slaka Ryd i praktiken bara fem verksamma piloter. Då tre av 

dessa har svarat på enkäten blir bortfallet två stycken (40 %). 

 

Metodproblem 

Ett problem med metoden är den låga svarsfrekvensen för enkäten i kontrastområdet Slaka 

Ryd. Jag fick aldrig möjlighet att träffa piloterna, vilket antagligen hade gett ett annat 

svarsdeltagande. Kontakten med piloterna i Slaka Ryd skedde med mail och i vissa fall per 

telefon. Enligt uppgifter från projektledare Hans Larsson har området Slaka Ryd åtta piloter. 

Upprepade försök har gjorts för att få dessa piloter att svara på samma enkät som piloterna i 

Malmslätt-området gjorde. Tre av de utsedda piloterna i Slaka Ryd deltog inte under 

utbildningsdagen och kan således inte ha rollen som pilot. Två andra piloter har trots 

upprepade försök på olika sätt inte kunnat kontaktas, endast de tre återstående piloterna har 

svarat på enkäten. Ett kontrakt med de projektansvariga finns, vilket bland annat binder dem 

till att delta i utvärderingar. Problemet är att kontraktet endast gäller för projektansvariga, inte 

övriga piloter. Därför blir det svårt att få de piloter som inte leder ett utvecklingsprojekt att 

delta i utvärderingen, vilket givetvis drabbar mig då jag vill undersöka hur spridningen av 

informationen som delgetts under utbildningsdagen har fungerat.  
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Resultat 
 

Jag har organiserat resultatet i tre avdelningar: Pilotenkät Malmslätt, Pilotenkät Slaka Ryd och 

Intervjuer Malmslätt.  

  

Resultat del 1, Pilotenkät område Malmslätt 
 

Rubrikerna markerar de teman jag funnit i min analys av enkäternas påståenden och den 

öppna frågan. Här förekommer också information från telefonintervjuer med piloter, samt 

fältanteckningar från möten med utvecklingsprojektet ”övergripande tempare”.  

 

Spridning av information 

Hans Larsson, projektledare på Pedagogiskt centrum, hade inledningsvis uppdraget att planera 

och genomföra miljöutbildning för ca tio personer (piloter) från var och en av de elva 

områdena inom Klk Utbildning samt gymnasieskolorna. När utbildningen var klar i augusti -

06 fick enhetscheferna och områdescheferna uppdraget att se till att kunskaperna spreds till all 

personal. Miljöutbildningen som är beslutad av kommunstyrelsen är obligatorisk för all 

kommunal personal.49  

 

En enkät delades ut under ett möte avsett för utvecklingsprojektet ”övergripande tempare” på 

Kärna skola, där piloterna från Malmslätt-området skulle delta. Tre piloter var frånvarande 

och har ej svarat på enkäten, sju piloter har svarat. 
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  Fig.1 Spridning av information 

                                                 
49 Projektplanen, se bilaga 3 
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Sex av sju piloter i Malmslätt-området anser att de gjort sitt bästa, eller delvis bästa, för att 

sprida informationen de delgetts under utbildningsdagen, trots att det är enheten som har 

ansvaret för informationsspridningen. Det framgick, under de träffar som piloterna i 

Malmslätt-området hade avsett för utvecklingsprojektet ”övergripande tempare”, att även 

föräldrar blev informerade om TEMP och om verksamheten på skolorna.50  

 

Under utbildningsdagen fick piloterna en pärm med material avsedd som hjälpmedel för 

spridningen av informationen.  
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  Fig.2 Informationens natur 

 

Alla piloter som deltagit i undersökningen anser att informationen helt eller delvis varit 

informativ och konkret, vilket givetvis är viktigt då piloterna sitter inne med kunskaperna som 

skall förmedlas till sina kolleger.  
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  Fig.3 Kollegers kunskaper 

                                                 
50 Fältanteckningar från träff med ”övergripande tempare” 061120 
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Sex av sju piloter i Malmslätt-området anser att deras kolleger känner till informationen som 

piloterna delgetts under utbildningsdagen.  

 
Det har inte funnits tillfällen att undervisa dem om den information som finns i TEMP-pärmen 

men mina kolleger har fått en inblick i syftet och fått ett ”tänk” kring miljöfrågor. 

(Pilot i området Malmslätt) 

 

 

Inspirerande till utvecklingsprojekt 

Piloternas uppdrag är inte endast att vidarebefordra informationen de delgetts under 

utbildningsdagen. Det ingår även i deras uppdrag att inspirera sina kolleger till att starta 

utvecklingsprojekt, för vilka medel kan sökas.51 Enkäten som besvarades av sju piloter i 

Malmslätt-området gav följande resultat angående inspirerande till utvecklingsprojekt: 
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Fig.4 Inspirerande till utvecklingsprojekt                   Fig.5 Chansen att söka medel 

 

Fyra av sju piloter anser att de har inspirerat sina kolleger till att hitta på utvecklingsprojekt 

(fig.4), dock är det delade meningar om kollegorna har tagit tillvara på chansen (fig.5). Detta 

kan tyckas lite märkligt eftersom Malmslätt-området beviljats sin fulla potential av sökbara 

medel (plus lite till). Malmslätt-området har åtta beviljade utvecklingsprojekt igång och minst 

ett som finansierats med lokala medel. De har utnyttjat 103% av sin sökbara budget. 

 

                                                 
51 Projektplanen, se bilaga 3 
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Jag upplever ändå att kollegorna har uppmärksammat kommunens arbete med TEMP och att 

detta är något som man kommer att arbeta långsiktigt med. 

(Pilot i området Malmslätt) 

 

Kollegers attityd 

Då jag deltog under en utbildningsdag uppfattade jag de övriga piloternas intresse för TEMP 

som svagt. Flera klagade över mer arbete, men då de blivit informerade om möjligheterna 

med utvecklingsprojekten väcktes hos många ett intresse att påverka vår miljö.52 Under träffar 

med piloterna i Malmslätt-området blev min uppfattning att intresset för att skapa 

utvecklingsprojekt var mycket stort.53 Tillsammans tog piloterna i Malmslätt-området fram 

tolv utvecklingsprojekt, varav åtta fick medel beviljade. Intresset för TEMP-verksamheten 

bland piloterna var stort, men projektledare Hans Larsson önskade även få piloternas 

kollegors intresse att ta till sig informationen undersökt.54   
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  Fig.6 Kollegers intresse 

 

Enkätundersökningen visade att tre av sju piloter ansåg att deras kolleger visat ett svagt 

intresse för att ta till sig information om TEMP. Det är för mig ett förvånansvärt svagt resultat 

med tanke på att sex av sju piloter anser att deras kolleger känner till informationen (se fig.3).   

 
Intresset var varierande, många tyckte att det bara lät som mer jobb 

(Pilot i Malmslätt-området) 

 

                                                 
52 Fältanteckningar från träff med ”övergripande tempare” 060828 
53 Ibid. 
54 Se Uppdraget ovan 
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Dessa svar kan tyda både på en hög arbetsbelastning bland kollegerna och en trötthet på 

utvecklingsprojekt. 

 

Tidsbrist 

Under träffar med piloter och projektansvariga uttrycktes bristen på tid för utvecklande av 

projekt, spridning av information och tid för att inspirera sina kolleger till TEMP.  

 
Tiden har varit en negativ faktor i projektet. Vi startade då ”övergripande tempare” för att hålla 

ihop projekten samt att få tips och idéer av varandra om hur vi kan sprida information till 

medarbetarna… Informationen har varit svår att nå fram med 10 st. utbildade och ca: 400 

personer som ska informeras. 

(Pilot i Malmslätt-området) 

 

Tyvärr har det upplevts som lite stressande att tiden för projektet varit kort. Det hade behövts 

mer tid för att tänka igenom sitt projekt ordentligt och förankra det väl i sin personalgrupp. 

(Pilot i Malmslätt-området) 

 

Det blev tydligt för mig under träffar med piloterna från Malmslätt-området att tiden var 

knapp, och att det givetvis påverkar utvecklandet av utvecklingsprojekten negativt.55  

 

 

Resultat del 2, Pilotenkät område Slaka Ryd 
 

Rubrikerna markerar de teman jag funnit i min analys av enkäternas påståenden och den 

öppna frågan. Här förekommer också information från telefonintervjuer med piloter för att 

göra vissa förtydliganden.   

 

Spridning av information 

Som tidigare nämnts hade område Slaka Ryd åtta utsedda piloter. Tre av dessa deltog inte 

under utbildningsdagen och kan därför inte ha rollen som pilot. Av de fem återstående 

piloterna har tre svarat på enkäten. Området Slaka Ryd är geografiskt ett stort område, vilket 

påverkat spridningen av informationen. En av piloterna i Slaka Ryd förklarar: 

 

                                                 
55 Fältanteckningar från träff med ”övergripande tempare” 061120 
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Jag är miljöombud för hela enheten och det har inte fungerat i praktiken, därför har jag bett vår 

rektor att utse två ”miljöombudsrepresentanter” på resp. skola som jag kan ha kontakt med. 

Detta har tyvärr inte skett än vad jag vet, så mina svar, i enkäten, är baserade  på informationen 

på vår förskola 

(Pilot i området Slaka Ryd) 

 

Det uttrycks en tydlig brist på organisation i området. Informationen som skall spridas 

kommer inte utanför de närmaste väggarna. Tre piloter har fallit bort utan att några ersättare 

utsetts, vilket gör arbetet för de övriga piloterna besvärligare. Uppdraget att sprida 

informationen har uppfattats på olika sätt. I projektplanen står att det är enheternas uppgift att 

se till att informationen sprids till all personal.56 Enhetscheferna och områdescheferna har 

ansvaret men piloterna har informationen, och utan gott samarbete inom områdena fungerar 

informationsspridningen dåligt. 

 
Jag har inte undervisat mina arbetskamrater om miljöfrågor och heller inte uppfattat uppdraget 

från TEMP på det sättet. Jag har mer sett det som ett inspirerande arbete där var och en får söka 

kunskap efter eget intresse. Några av mina arbetskamrater är säkert mer utbildade i frågorna än 

vad jag är. 

(Pilot i området Slaka Ryd) 

 

Området Slaka Ryd har tre utvecklingsprojekt igång. De har totalt beviljats 40% av sin 

sökbara budget.  

 

Alla tre piloter som svarat på enkäten anser att de delvis har gjort sitt bästa för att sprida 

informationen som de delgetts under utbildningsdagen. Alla tre piloter anser också att 

informationen har varit informativ och konkret.  
Jag känner att mina kolleger väl känner till den 

information som jag delgetts under utbildningsdagen
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Tar delvis avst ånd Tar helt  och hållet
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  Fig.7 Kollegers kunskaper 

                                                 
56 Projektplanen s.4, se bilaga 3 
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Två av tre piloter anser att deras kolleger känner till den information som delgetts under 

utbildningsdagen. En svarar i enkäten: 

 
Jag har informerat om TEMP på möten och vill mina kolleger ha ytterligare information vet dom 

var TEMP-pärmen finns.  

(Pilot i området Slaka Ryd) 

 

 

Inspirerande till utvecklingsprojekt 

Piloternas uppdrag att inspirera sina kolleger till att hitta på utvecklingsprojekt har uppfattats 

olika. Somliga piloter uppger att de har informerat sina kolleger om TEMP-verksamheten och 

att de därigenom har inspirerat sina kolleger så gott de kan.57  

 
Jag tycker att mina kolleger har tagit 

tillvara på chansen att söka medel för olika 
typer av utvecklingsprojekt
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  Fig.8 Inspirerande till utvecklingsprojekt                       Fig.9 Chansen att söka medel 

 

De tre svarande piloterna anser i större grad att de har inspirerat sina kolleger än de anser att 

deras kolleger har tagit tillvara på chansen att söka medel för olika utvecklingsprojekt. Man 

kan tolka detta som att piloterna har stött på ett visst motstånd från sina kolleger då det gäller 

att hitta på utvecklingsprojekt. Man kan också tolka resultatet med en misstanke om att 

piloterna har överskattat sin inspirationsförmåga.  

 

 

                                                 
57 Telefonintervju med pilot från området Slaka Ryd 070111 
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Kollegers attityd 

Från ovanstående resultat kan man misstänka att piloternas attityd till TEMP-verksamheten är 

svag. Piloternas kollegers intresse för verksamheten visar sig då de blir informerade om 

TEMP.  

 

 Jag känner att mina kolleger har visat intresse 
för att ta till sig informationen
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  Fig.10 Kollegers intresse 

 

Piloterna har uppfattat sina kollegers intresse olika. Piloterna arbetar på olika skolor/förskolor 

och de har olika förutsättningar för att få med sig deras kolleger. En av piloterna arbetar på en 

förskola som inom ett halvår ska flytta. Hon menar att det har betydelse för kollegernas 

intresse att påbörja något nytt och stort projekt.58  

 

Tidsbrist 

Samma tidsperiod att genomföra miljöutbildningen och startandet av utvecklingsprojekten 

gäller för området Slaka Ryd som för området Malmslätt.  

 
 Man har haft ont om tid att lägga på TEMP. Man har ju alla ordinarie arbetsuppgifter utöver. 

 (Pilot i området Slaka Ryd) 

 

Också här uttrycks klagomål rörande brist på tid att genomföra utvecklingsprojekten. 

 

 

                                                 
58 Telefonintervju med pilot från området Slaka Ryd 070111 
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Resultat del 3, Intervjuer område Malmslätt 
 

Rubrikerna markerar de teman jag funnit i min analys av intervjuerna med områdeschef 

Birgitta Dahlgren och rektor Eva Edsgården. 

 

Spridning av information 

Enligt projektplanen ansvarar enhetscheferna och områdescheferna för att informationen som 

piloterna fått på utbildningsdagen sprids till all personal på enheterna. Hans Larsson träffade 

ledningsgruppen i Malmslätt-området och delgav informationen till rektorerna, varpå 

informationsspridningen skulle ske. Eftersom varje rektor ska ha en representant (pilot) som 

deltagit under utbildningsdagen har informationsspridningen fungerat, enligt Eva Edsgården. 

 
Det har ändå fungerat genom att rektorerna har fått allt material. Alla rektorer utom en har en 

representant. Jag fungerar som representant för den sista. Det som görs presenteras för alla på 

ämneskonferenser var fjortonde dag.59

 

Spridningen av informationen är i Malmslätt-området ingen engångsföreteelse, utan sker 

kontinuerligt i bland annat ämneskonferenser. Eftersom utvecklingsprojekten är många och 

har en god spridning i området är förankringen av miljötänkande djup i skolorna, vilket också 

föräldrar har uppmärksammat. 

 

Organisationen i Malmslätt-området 

Då projektledare Hans Larsson presenterade TEMP för områdescheferna diskuterades hur 

allting skulle organiseras. Birgitta Dahlgren, områdeschef för Malmslätt-området, valde att 

utse en rektor i sin ledningsgrupp som fick uppdraget att samordna utvecklingsprojekten. 

Rektor Eva Edsgården fick uppdraget med vissa direktiv från Birgitta Dahlgren.   

 
Jag ville ha någon TEMP-ansvarig under varje rektor. För att vi ska få en spridning av det här i 

området kan vi inte bara plocka intresserade hur som helst. Då kanske vi får fem under en 

förskola och inte mer. För att vi ska få spridning ville jag ha en under rektorn i Nykil och en 

under rektorn i Västerlösa och så vidare. Jag är mycket för organisation och struktur så att säga. 

Jag presenterade det här för min ledningsgrupp, tio rektorer, och sa att jag vill att ni väljer ut en 

representant från varje skola och så vill jag att det finns en rektor som håller i det. Min 

                                                 
59 Intervju med Eva Edsgården 061214 
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erfarenhet säger mig att då blir det mera tyngd, det är okej om rektorn kallar till möten på 

arbetstid, det är okej om man går ifrån till det.60

 

Rektor Eva Edsgården fick fullt mandat från de andra rektorerna i området, vilket vidare 

innebär att hon ansvarar för att informationen sprids till all personal i området samt att förslag 

på utvecklingsprojekt arbetas fram och att de beviljade utvecklingsprojekten drivs på ett 

fruktbart sätt. Detta ledde till utvecklingsprojektet ”övergripande tempare”.  

 

Utvecklingsprojektet ”övergripande tempare” innebar att alla piloter träffas tre gånger under 

hösten 2006 och en gång under våren 2007. Under dessa träffar hjälpte till en början piloterna 

varandra med att arbeta fram förslag på utvecklingsprojekt. Tolv förslag på utvecklingsprojekt 

togs fram vilket totalt skulle kosta 138 300 kr. Åtta av dessa fick beviljade medel till en 

summa av 87 300 kr. Anmärkningsvärt är att utvecklingsprojekt som inte fått beviljade medel 

inte alltid har lagts ner. Arbete med syfte att öka medvetenheten om vikten att spara på 

jordens och kommunens resurser bedrivs aktivt även utan beviljade medel. Under träffarna 

”övergripande tempare” märktes en stark motivation att sprida medvetenhet om miljöfrågor 

bland barn och vuxna, även om vissa projektansvariga kände en viss ovilja bland sina kolleger 

att driva på sina utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet ”övergripande tempare” bidrar 

också till att utvecklingsprojekten kan spridas mellan projektansvariga i Malmslätt-området. 

Det innebär alltså att tex. sagoböcker som utvecklats i vissa projekt kan spridas och användas 

på alla skolor/förskolor/fritis i Malmslätt-området. På så sätt kan personalen arbeta med flera 

utvecklingsprojekt samtidigt, vilket också bidrar till ett ökat samarbete mellan enheterna. 

 

Träffarna i ”övergripande tempare” fungerade också som stöd för piloterna att driva sina 

projekt, de kunde också delge varandra deras projekt vilket innebär att alla får information om 

vad alla gör.61 Piloterna i Malmslätt-området är en blandning människor med olika 

arbetsuppgifter inom enheten.   

 
Varje rektor skulle utse en representant. Kom det inga frivilliga skulle de gå ut och hämta 

någon… Lite roligt att det inte bara var lärare och förskollärare.62

 

                                                 
60 Intervju med Birgitta Dahlgren 061211 
61 Fältanteckningar från träff med ”övergripande tempare” 061120 
62 Intervju med Eva Edsgården 061214 
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Piloternas olika erfarenheter kan utnyttjas genom samarbete i träffarna för ”övergripande 

tempare”.63 Eftersom Eva Edsgården fått fullt mandat från ledningsgruppen har något 

samarbete med andra rektorer inte funnits, inte heller utanför Malmslätt-området.  

 
Nej. Jag har inte haft kontakt med någon rektor utanför området. Jag har frågat 

förskolerektorernas nätverk om det är någon som har gjort samma sak som vi, och det var ingen 

av dom trettio som hade.64

 

Något samarbete mellan områdescheferna verkar inte heller ha funnits.  

 
Det är mera information till varandra, inte samarbete kanske.65

 

 

Resultatsammanfattning 
 

Av enkätundersökningen som gjordes i område Malmslätt och Slaka Ryd framgår att en klar 

majoritet av piloterna i områdena anser att de har gjort sitt bästa för att sprida information om 

TEMP till sina kolleger. De flesta anser också att deras kolleger väl känner till informationen 

som de delgetts under utbildningsdagen. En inte lika klar majoritet av piloterna i områdena 

anser att de har gjort sitt bästa för att inspirera sina kolleger att hitta på utvecklingsprojekt, 

och ungefär hälften av piloterna i områdena anser att deras kolleger har tagit tillvara på 

chansen att söka medel för olika typer av utvecklingsprojekt. Kollegers intresse av TEMP har 

delvis uppfattats som svag. Område Malmslätt har beviljats medel för åtta utvecklingsprojekt, 

medan område Slaka Ryd har beviljats medel för tre utvecklingsprojekt. Vid intervjuer av 

områdeschef och en rektor i område Malmslätt framgår att det stora antalet utvecklingsprojekt 

i området i huvudsak beror på områdeschefens val att organisera utvecklandet av 

utvecklingsprojekten. Utvecklingsprojektet ”övergripande tempare” hade syftet att sprida 

kunskaper och idéer mellan projektansvariga samt piloter. Det visade sig vara en lyckad 

satsning eftersom piloter och projektansvariga kunde hjälpa varandra i sitt arbete med 

utvecklingsprojekten. Genomgående i enkäter och intervjuer uttrycks tydligt en brist på tid för 

att hinna alla delmoment av TEMP-verksamheten.  

                                                 
63 Fältanteckningar från träff med ”övergripande tempare” 060828 
64 Intervju med Eva Edsgården 061214 
65 Intervju med Birgitta Dahlgren 061211 
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Diskussion 
 

Spridning av information 

Som tidigare nämnts är det ett av piloternas uppdrag att sprida informationen som delgetts 

under utbildningsdagen. Piloterna sitter inne med kunskapen men det övergripande ansvaret 

för informationsspridningen har enhetscheferna och områdescheferna.66 Det blev för mig 

tydligt att piloterna inte alltid uppfattat sitt uppdrag angående informationsspridningen. 

Eftersom det är enhetscheferna och områdescheferna som har ansvaret för 

informationsspridningen anser kanske piloterna att de inte behöver ta tag i 

informationsspridningen själva. Enligt Grimert och Axelsson kan det svala intresset att 

miljöutbilda personalen bero på att beslutet inte fattades utifrån ett behov förankrat i skolan 

eller förskolan. När innovationer förs in utifrån vänder sig lärarna mot dessa innovationer, 

eftersom de inskränker på lärarens självständighet och yrkeskunnande.67  I Malmslätt-området 

fick rektor Eva Edsgården fullt mandat från ledningsgruppen och därmed ansvaret för 

informationsspridningen. Hon deltog även på utbildningsdagen och hade alltså även rollen 

som pilot. Rektorerna i Malmslätt-området fick material och informationsspridningen kunde 

enkelt spridas på ämneskonferenser. Eftersom Malmslätt-området har nio utvecklingsprojekt 

igång (varav ett finansieras av lokala medel) med en god spridning i området, har information 

angående miljö en kontinuerlig förankring i verksamheten.  

 

I området Slaka Ryd hade åtta piloter utsetts. Tre av dessa deltog inte under utbildningsdagen 

och kunde alltså inte ha rollen som pilot. Någon spridning av information för dessa var alltså 

inte aktuell. Fem piloter återstår i ett geografiskt stort område. Dessutom framgick det att 

vissa av dessa piloter inte uppfattat uppdraget att sprida informationen till sina kolleger. (Se 

resultatet del 2.) Jag skickade ett e-mail till områdeschefen med frågor angående 

informationsspridningen, hur piloterna utsetts och varför inga ersättare tillsatts då tre utsedda 

piloter fallit bort. Jag fick svaret att mina frågor vidarebefordrats till rektorerna och snart fick 

jag ett telefonsamtal från en av de utsedda piloterna som inte deltog. Han förklarade att 

problemet låg i kommunikationen med projektledaren, som håller i utbildningen. Vems felet 

är och vem som är ansvarig är för mig totalt irrelevant. Problemet ligger enligt mig i 

organisationen, vilket jag kommer till nedan.  

 
                                                 
66 Projektplanen s.4, se bilaga 3 
67 Anna Grimert & Anna Axelsson, Utvärdering av TEMP, s.27 
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Inspirerande till utvecklingsprojekt 

Ett annat uppdrag som ingår i piloternas åtaganden är att inspirera sina kolleger till att starta 

utvecklingsprojekt. I Malmslätt-området hade rektor Eva Edsgården uppdraget att samordna 

utvecklingsprojekten tillsammans med projektansvariga. Tolv ansökningar om medel för 

medel till olika utvecklingsprojekt togs fram varav åtta fick beviljade medel till en summa av 

103 % av budgeten. Fyra av sju piloter i Malmslätt-området anser att de har inspirerat sina 

kolleger till att hitta på utvecklingsprojekt. (Se fig.4) Tre av sju piloter anser att deras kolleger 

har tagit tillvara på chansen att söka medel för olika utvecklingsprojekt. (Se fig.5) Man skulle 

utifrån enkätundersökningen kunna dra slutsatsen att piloterna inte har lyckats inspirera sina 

kolleger på ett fruktbart sätt. Men trots detta har tolv ansökningar om medel för olika 

utvecklingsprojekt tagits fram. Det är tydligen inte piloternas förtjänst, enligt dem själva, utan 

orsaken till framgångarna ligger, enligt mig, i rektor Eva Edsgårdens uppdrag med 

utvecklingsprojektet ”övergripande tempare”. Framgången beror på organisationen. 

 

I området Slaka Ryd finns inget liknande utvecklingsprojekt som ”övergripande tempare”. 

Det finns ingen ansvarig rektor som har samordnat ansökningarna utan det ligger i piloternas 

uppdrag och intresse att inspirera sina kolleger. Detta har lett till tre utvecklingsprojekt som 

fått beviljade medel till en summa av 40 % av budgeten. Jag anser att de fem piloterna har 

lyckats över förväntningarna med tanke på att de står utan hjälp från en väl planerad 

organisation. De har själva fått sprida information och inspiration till sina geografiskt 

utspridda kolleger.   

 

Tidsbristen 

Jag har under arbetet med utvärderingen ideligen fått höra hur dåligt med tid det finns för 

arbetet med TEMP. I Anna Grimerts och Anna Axelssons utvärdering som gjordes under 

våren 2006 framgår att tiden för utveckling av utvecklingsprojekt, spridandet av information 

och redovisandet av projekten skall ske på mindre än ett halvår.68 Förseningar i 

utbildningsdelen av miljöprojektet gjorde tiden för utvecklandet av utvecklingsprojekt kortare 

än vad som var tänkt från början. Dessutom skall informationen spridas och idéboken skall tas 

fram under samma tidsperiod. Eftersom utbildningen av piloterna blev försenad från start kan 

jag inte annat än att hålla med om att tiden blev knapp. Men jag anser att det inte hade varit ett 

lika stort problem om man hade organiserat arbetet på ett sätt som gjorts i Malmslätt-området. 

                                                 
68 Anna Grimert & Anna Axelsson, Utvärdering av TEMP 
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Jag påstår dock inte att alla problem kan lösas organisatoriskt, jag har själv haft problem med 

tidsplanen bland annat på grund av svårigheter med att få enkäter och e-mail besvarade. Detta 

beror dels på en allmän enkät-trötthet bland skolans personal, men det beror också på dålig 

datorvana främst bland förskolelärare. Om arbetet med utvecklingsprojekten känns tidspressat 

ligger det inte högst på prioritetslistan att svara på enkäter eller e-mail från utvärderaren om 

man inte måste. Piloterna måste inte delta i utvärderingen, endast projektansvariga har skrivit 

på ett sådant kontrakt. Detta ligger antagligen till grund för den svaga svarsfrekvensen från 

området Slaka Ryd. 

 

Organisationen 

Orsaken till framgångarna med utvecklingsprojekten i Malmslätt-området beror på 

organisationen. Områdeschefen Birgitta Dahlgren valde att utse en rektor som driver 

utvecklingsprojektet ”övergripande tempare”. Där träffas projektansvariga och piloter för att 

hjälpa och stötta varandra med sina utvecklingsprojekt och spridningen av information. 

Dessutom ville Birgitta Dahlgren ha en pilot under varje rektor i området för att få spridning 

av utvecklingsprojekten, och för att informationsspridningen skulle kunna nå ut till all 

personal i området. Eftersom rektor Eva Edsgården fått fullt mandat från ledningsgruppen kan 

piloter och projektansvariga vända sig till henne vid problem eller frågor. Eva kan vidare 

vända sig till projektledare Hans Larsson för mer information eller hjälp med projekten utan 

att piloterna behöver gå den vägen. Projektledare Hans Larsson har utbildat över 100 piloter i 

Linköpings kommun. Om varje pilot måste kommunicera direkt med Hans Larsson angående 

sitt uppdrag är det inte konstigt om vissa piloter uppfattar kommunikationen som trög. Steget 

mellan piloter och projektledaren är för stort för att kommunikationen dem emellan ska vara 

effektiv. Om varje område hade en rektor med fullt mandat från de övriga rektorerna i 

området och därmed ansvaret för informationsspridningen, att utse piloter och ansvar för att 

utvecklingsprojekt utvecklas, skulle projektledaren endast behövas kontaktas av dessa 

rektorer för vidare information. Piloterna skulle inte vara ensamma i sitt arbete utan de skulle 

kunna få stöd av sin grupp och av sin ansvariga rektor, såsom det har fungerat i Malmslätt-

området. Informationsspridningen skulle inte vara ett problem om bara spridningen av piloter 

i området är god. Inspirationsspridningen skulle inte heller vara ett lika stort problem eftersom 

piloterna skulle ha hjälp av varandra och av den ansvariga rektorn i sitt område. Arbetsbördan 

för projektledaren skulle minska och därmed skulle hans arbete bli effektivare. Arbetsbördan 

för de ansvariga rektorerna skulle visserligen bli betydande men om tid är pengar är inte heller 
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detta något problem. I nuläget blev 684 350 kr, eller 58 % av den totala budgeten för 

utvecklingsprojekten oanvända.  

 

Utvecklingsprojekten och en ”hållbar utveckling” 

Vid granskning av utvecklingsprojekten upptäcker man snabbt att de flesta utvecklingsprojekt 

finns i förskolan eller grundskolans tidigare år. Inget utvecklingsprojekt existerar på 

grundskolans senare år, och endast två utvecklingsprojekt finns på två gymnasieskolor i 

Linköpings kommun. De flesta utvecklingsprojekt innebär källsortering och kompostering. 

Det är visserligen väldigt bra att barnen lär sig att minska sopberget och att lägga rätt avfall på 

rätt plats, och man kan bara hoppas att föräldrarna är delaktiga och så pass engagerade att de 

källsorterar hemma också. Frågan är varför det finns så få utvecklingsprojekt för de lite äldre 

eleverna. Jag tror det delvis beror på brist på engagemang hos lärarna. Anna Grimert och 

Anna Axelssons utvärdering om piloternas attityder kring projektet stöder till viss del den 

tanken. Jag tror dock det största problemet ligger i lärarnas snäva tolkning och okunskap om 

hållbar utveckling. De flesta piloter jag har haft kontakt med har uppfattat att TEMP-

verksamheten ska handla om miljöfrågor. Det är en alldeles för snäv tolkning och är bara en 

del av möjligheterna med projektet.  

 
Projektets övergripande mål är att berika möjligheterna till lärande och lyfta fram miljöfrågor 

genom att utveckla olika projekt för ett hållbart samhälle.69  
 

Ett hållbart samhälle är ett samhälle som har en hållbar utveckling. En hållbar utveckling 

innebär en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det är en stor skillnad mellan 

miljöundervisning och lärande för en hållbar utveckling. I Skolverkets rapport Hållbar 

utveckling i skolan förklaras begreppet och dess möjligheter:  

 
Lärandet om hållbar utveckling handlar om andra viktiga både grundläggande och 

underliggande samhällsfrågor såsom jämställdhet, genusfrågor, intressekonflikter och 

grundläggande värdekonflikter, globalisering, krig och fred, fattigdom, exploatering, det lokalas 

prioritet, interkulturella frågeställningar och politisk makt i samhället. Här krävs reflekterande 

och kritiska arbetssätt som en av flera men nödvändiga ansatser i miljöundervisningen, det vill 

säga det vi idag talar om som ”lärandet om och för hållbar utveckling”. Ett sådant 

                                                 
69 Projektplanen, se bilaga 3 
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förhållningssätt till miljöfrågorna kan bli pedagogiskt stimulerande och i god mening 

utvecklande i skolans arbete med ”hållbar utveckling”.70

 

Statens kommitté för utbildning för hållbar utveckling betonar vikten av att arbeta 

ämnesövergripande med utbildning för hållbar utveckling. Att integrera flera ämnen på 

gymnasiet eller högstadiet och på detta sätt arbeta med hållbar utveckling ger ett bredare och 

betydelsefullare lärande än att begränsa arbetet med att endast behandla miljöfrågor. 

Begreppet ”hållbar utveckling” har funnits sedan början på 90-talet och har anammats i 

läroplanerna -94. Jag är förvånad över att endast en gymnasieskola (Katedralskolan, där 

projektledare Hans Larsson arbetar som lärare) har valt att arbeta med hållbar utveckling. 

Projektledare Hans Larsson var under utbildningsdagen tydlig med att förklara innebörden av 

hållbar utveckling, och möjligheterna som detta innebar. Jag vill framhålla vikten av att 

utbilda skolans personal om hållbar utveckling och hur man kan arbeta med detta i olika typer 

av fortbildning. Hösten 2006 fanns möjligheten att söka medel av sällan skådad storlek för 

utvecklingsprojekt med stora möjligheter. Jag tror att lärarnas motivation att hitta på givande 

utvecklingsprojekt hade kunnat vara betydligt större om de bara hade kunskaper om hållbar 

utveckling. Man kan vara bekymrad över att rektorer och enhetschefer inte har ansvarat för att 

lärarna fått nödvändiga kunskaper om hållbar utveckling femton år efter Rio-konferensen och 

Agenda 21. Räcker inte dagens problem med miljö, samhälle och ekonomi som motivation är 

det inte svårt att hänvisa ”hållbar utveckling” till läroplanerna.  

                                                 
70 Skolverket, Hållbar utveckling i skolan, s.20 
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Rekommendationer 
 

Tidsplanen 

För att utbilda piloter, utveckla projektansökningar, initiera utvecklingsprojekt och sprida 

information behövs en längre tidsplan än den som varit aktuell. Den korta tidsplanen kräver 

att alla delar av TEMP-verksamheten fungerar som planerat, vilket det inte har gjort. Det 

måste finnas utrymme för förseningar, och framför allt måste det finnas gott om tid för piloter 

och deras kolleger att komma fram till givande utvecklingsprojekt. Att ta fram 

ämnesövergripande utvecklingsprojekt om hållbar utveckling kräver ett deltagande från 

många lärare, och det tar tid att utveckla sådana projekt.  

  

Organisationen 

För att effektivisera arbetet för piloterna behöver de stöd uppifrån i organisationen. Det gäller 

inte bara spridning av information utan kanske främst deras arbete att inspirera sina kolleger 

att utveckla utvecklingsprojekt. Om alla piloter och intresserade kolleger träffas för att 

tillsammans arbeta med utvecklingsprojekten kan de utnyttja varandra. De står då aldrig 

ensamma i sitt arbete. Birgitta Dahlgrens beslut att utse en samordnande rektor som ansvarar 

för informationsspridningen i Malmslättområdet, utvecklandet av utvecklingsprojekt och 

dokumentationen blev lyckat. Piloterna i området behöver inte längre vända sig direkt till 

projektledare Hans Larsson, utan de kan vända sig till den ansvariga rektorn Eva Edsgården. 

Jag menar att områdeschefernas uppdrag delvis behöver delegeras till en eller flera rektorer 

för att piloterna ska få en närmare kontakt med projektledningen. Därmed skulle också 

arbetsbelastningen för alla inblandade fördelas jämnare, och på flera personer. Organisationen 

i Malmslättområdet är ett lyckat exempel. Jag menar att övriga områdeschefer skulle kunna ta 

lärdom av detta vid eventuella framtida projekt. 

  

Piloternas ansvar och incitament 

Piloterna uppdrag är som bekant dels att sprida information och dels att inspirera sina kolleger 

att hitta på utvecklingsprojekt. Det är ett betydande arbete som de ska göra på sin ordinarie 

arbetstid. Det leder till att de inte hinner eller orkar ta sitt uppdrag på fullt allvar. Dessutom är 

många piloter projektansvariga, varpå deras arbete för TEMP utökas ännu mer. De har då inte 

bara uppdraget som pilot utan också uppdraget att driva sitt utvecklingsprojekt, utan 
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ersättning. Jag menar att både piloter och projektansvariga bör få någon typ av incitament. De 

borde få en morot för att bli mer motiverade att arbeta med TEMP-verksamheten.  

  

Lärares förförståelse om hållbar utveckling 

Det framkom under utvärderingen att lärares kunskaper om hållbar utveckling är bristfällig. 

Endast ett utvecklingsprojekt behandlar hållbar utveckling. Jag menar att det beror främst på 

lärarnas kunskapsbrist om ämnet. Det är rektorernas ansvar att se till att lärarna får 

fortbildning om hållbar utveckling. Begreppet blev högaktuellt efter Rio-konferensen och 

Agenda 21 för 15 år sedan. Det kan vara på tiden att lärarna blir utbildade om hur de kan 

arbeta för att i sin tur utbilda eleverna om hållbar utveckling.  

   

Heterogena kunskaper bland lärare 

Alla piloter fick under utbildningsdagen en pärm med material att använda för 

informationsspridningen, den så kallade TEMP-pärmen. Den behandlar miljöfrågor som 

växthuseffekten, ozonhålet, försurning m.fl. Den behandlar dock inte begreppet hållbar 

utveckling. Lärare har heterogena kunskaper om miljöproblem så materialets innehåll är nytt 

för vissa lärare men kanske inte lika upplysande för andra. Jag menar att det skulle vara en 

fördel om man kunde ge lärarna olika material beroende på vilken nivå de arbetar på. Lärare 

på grundskolans senare år samt gymnasiet skulle kunna få större nytta av material som 

behandlar frågor om hållbar utveckling, som de kan använda både i undervisningen av elever 

som av kolleger. Man skulle kunna dela upp utbildningsdagarna i två läger, en del för 

förskolelärare och lärare i grundskolans tidigare år, och en del för lärare i grundskolans senare 

år och gymnasiet, och anpassa TEMP-pärmen för dessa olika nivåer.  
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Bilaga 1. Enkät 
 

• Jag känner att mina kolleger väl känner till den information som jag delgetts 
under utbildningsdagen. 

  □                 □        □       □        □ 
Håller helt       Håller delvis       Vet inte/           Tar delvis       Tar helt och  
och hållet med    med                 har ingen åsikt     avstånd          hållet avstånd  

 
 
• Jag har gjort mitt bästa för att sprida informationen som jag delgetts under 

utbildningsdagen till mina kolleger. 
  □                 □        □       □        □ 
Håller helt       Håller delvis       Vet inte/           Tar delvis       Tar helt och  
och hållet med    med                 har ingen åsikt     avstånd          hållet avstånd  

 
 
• Jag tycker att informationen som jag delgetts under utbildningsdagen varit 

informativ och konkret. 
  □                 □        □       □        □ 
Håller helt       Håller delvis       Vet inte/           Tar delvis       Tar helt och  
och hållet med    med                 har ingen åsikt     avstånd          hållet avstånd  

 
 
• Jag känner att mina kolleger har visat intresse för att ta till sig informationen. 

  □                 □        □       □        □ 
Håller helt       Håller delvis       Vet inte/           Tar delvis       Tar helt och  
och hållet med    med                 har ingen åsikt     avstånd          hållet avstånd  

 
 
• Jag känner att jag har inspirerat mina kolleger till att hitta på 

utvecklingsprojekt. 
  □                 □        □       □        □ 
Håller helt       Håller delvis       Vet inte/           Tar delvis       Tar helt och  
och hållet med    med                 har ingen åsikt     avstånd          hållet avstånd  

 
 
• Jag tycker att mina kolleger har tagit tillvara på chansen att söka medel för olika 

typer av utvecklingsprojekt. 
  □                 □        □       □        □ 
Håller helt       Håller delvis       Vet inte/           Tar delvis       Tar helt och  
och hållet med    med                 har ingen åsikt     avstånd          hållet avstånd  

 
 
• Jag har spridit informationen som delgetts mig under utbildningsdagen, samt 

inspirerat mina kolleger till att starta utvecklingsprojekt på följande sätt:     
(skriv på baksidan av formuläret) 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

 

Intervju Birgitta Dahlgren 

 

• Berätta om din roll i TEMP.  

• Vad är ditt uppdrag? 

• Har du samarbetat med andra områdeschefer? 

• Hur har urvalet av piloter gått till i ditt område? 

• Vad är Eva Edsgårdens uppdrag? 

 

 

 

Intervju Eva Edsgården 

 

• Berätta om din roll i TEMP. 

• Vad är ditt uppdrag? 

• Har du samarbetat med andra rektorer? 

• Hur har urvalet av piloter gått till på din skola? 

• Hur har spridningen av informationen skett på Kärna skola? 
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Bilaga 3. Projektplan 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTPLAN 
 
Miljöutbildning och TEMP - projektet 
 
Inom verksamhetsområdet Klk Utbildning 
2006-02-10 
Ver 6.0 
 

 53



1. Bakgrund  
Inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, januari 1998, att införa ett certifierbart 
miljöledningssystem avsattes i kommunstyrelsens budget 2001 medel för att miljöutbilda all 
kommunal personal. Utbildningen påbörjades inom Omsorg, Produktionen  2003.  
 
I december 2003 beviljade Naturvårdsverket Linköpings kommun 29 miljoner kronor som 
delfinansiering för genomförande av kommunens klimatinvesteringsprogram, Klimp, med syfte att 
minska utsläppen av växthusgaser. En av de åtgärder som beviljades medel var åtgärden "Mobilitets- 
och Energikontor" som sedermera gavs namnet TEMP (Transport-, Energi- och Miljö Projekt).  
TEMP är ett folkbildnings- och informationsprojekt. TEMP har ett övergripande informationsansvar 
for samtliga åtgärder som ingår i Klimp samt ansvarar för att genomföra delprojekt som förstärker 
programmets övergripande inriktningar. Målgrupp för delprojekten identifieras utifrån projektets 
inriktning. I ansökan har dock särskilt barn och ungdomar lyfts fram som en av flera viktiga 
målgrupper.  
TEMP är ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, AB Östgötatrafiken, Tekniska Verken i 
Linköping AB samt Vägverket Region Sydöst. Kommunstyrelsen är projektägare och därmed 
beställare av TEMP-verksamheten från Informationskontoret, Produktionen. 
 
Inom KLK utbildning genomförs de båda projekten samordnat under 2006. 
 
2. Projektansvarig 
 
Utvecklingsprojekten initieras och genomförs av personal i förskolor och skolor inom den 
kommunala skolan och de kommunala friskolorna. KLK Utveckling genom Helena Kock 
Åström har projektansvaret. Skolutvecklingsprojekten samordnas och godkänns av Hans 
Larsson, Pedagogiskt Centrum som är projektledare och ansvarar för att de två delarna i 
projektet genomförs, utvärderas och redovisas till huvudprojektägaren, kommunstyrelsen.  

3 PRODUKTEN 

3.1 Mål och krav (effektmål) 
 
Övergripande mål för TEMP: 

 Linköpingsborna och det lokala näringslivet ska ha god kännedom om TEMP:s 
verksamhet. 

 Andelen linköpingsbor med god kännedom om olika färdsätts miljöpåverkan skall 
öka. 

 Andelen linköpingsbor med god kännedom om olika värmekällors miljöpåverkan skall 
öka. 

 Andelen linköpingsbor med god kännedom om energibesparande åtgärder skall öka. 
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Kvantifierade mål för TEMP: 
I slutet av år 2006: 
 Skall tio procent av linköpingsborna och det lokala näringslivet ha god kännedom om 

TEMP kontorets verksamhet och dess tjänster. 
 Skall 65 % av linköpingsborna ha kunskap om hur mycket energi som hushållet 

konsumerar.   
 Skall 50 % av Linköpingsborna vara medvetna om att varannan bilresa i Linköping är 

kortare än fem kilometer.  
 Skall 5% fler bilister uppfatta kollektivtrafiken  enkel att använda. En ökning från 22 

till 27 %.   

3.2 Förväntat resultat  
 

Personal inom Linköpings kommunala skolor har efter projekttiden slut 
 ökad kännedom om klimatfrågan 
 ökad kännedom om livsstilens betydelse för ekologisk hållbar utveckling 
 ökad kännedom om Linköpings kommuns miljöarbete och då särskilt inom transport- 

och energisektorn 
 
Personalens ökade kunskap ger en sakligare och mera framskjuten roll åt miljöfrågorna i 
skolan. Miljöarbetet infärgas på sikt i den ”vanliga” undervisningen i alla ämnen. 
 
En idébok, med dokumentation av genomförda projekt, tas fram för att stimulera andra till 
fortsatt arbete men miljöfrågor i skolan. 
 
En utvärderingsrapport och en slutrapport kommer att tas fram för redovisningen till 
Kommunstyrelsen och Naturvårdsverket. 
 

4 UPPDRAGET 

4.1 Uppdragsbeskrivning 
4.1.1 Omfattning 

Projektet omfattar all kommunalt anställd personal inom utbildningssektorn i 
Linköpings kommun. Kommunala skolor och kommunala friskolor. 

4.1.2 Avgränsning 
Utbildningsinsatsen till personalen ska ske under 2006 

4.2 Samband med andra projekt 
Skolorna berörs i sin undervisning av ett flertal andra miljöprojekt som bedrivs 
inom TEMP. Det är synnerligen viktigt att detta projekt inte hamnar i konkurrens 
med andra idéer utan ses som en ytterligare stöttning i miljöarbetet. 

 
 

5 PROJEKTORGANISATION 

5.1 Organisation, bemanning och ansvar 
En projektledare, Hans Larsson, är anställd på Pedagogiskt Centrum. Projektledarens 
uppdrag är inledningsvis att planera och genomföra miljöutbildning för ca tio personer 

 55



från var och en av de elva områdena inom KLK Utbildning, gymnasieskolorna och 
Folkungaskolan (gr+gy). Rosendal. Skäggetorp och Atlas tillhör respektive område till 
andra beslut trätt i kraft. Beslut om hur många som ska miljöutbildas från respektive 
verksamhetsområde baseras på antalet anställda inom verksamhetsområdet och fattas av 
områdeschefen/enhetschefen. Utbildningens totala längd är minst en heldag.  

 
När utbildningen är genomförd har enheterna uppdraget att se till att kunskaperna sprids 
till hela personalen. Enheterna ansvarar också för att utvecklingsprojekt initieras inom 
området klimat, trafik och energi. Det övergripande temat för utvecklings- projekten ska 
vara att öka kunskapen om den förstärkta växthuseffekten och dess konsekvenser på kort 
och lång sikt samt medvetandegöra personal och elever om var och ens möjligheter att 
medverka till att minska utsläppen av växthusgaser. För att öka motivation och 
möjligheten till att få igång utvecklingsprojekt av hög kvalitet får varje 
verksamhetsområde disponera ett ekonomiskt bidrag, beräknat på antalet elever i 
området. 
Efter det att projektplan tagits fram och godkänts av en projektledningsgrupp bestående 
av Hans Larsson, projektledare, Helena Kock Åström, beställarens ombud, Elisabet 
Stärner, Åke Ståhlspets, TEMP och blir medlen tillgängliga för området. 

 
Projektet kommer under året att återrapporteras till områdeschefsgruppen.  

 
5.2 Information och dokumentation  

Projekten genomförs, utvärderas och redovisas under 2006. Projektredovisning 
sammanförs i en idébok som färdigställs under senare delen av 2006.  

Projektledarens anställningsgrad under projektets gång 10 h / vecka för hela 
projektperioden, nov 2005-dec 2006.  

Projektledare ska ansvar för samordning av projekten.  

Fungera som "projektcoach" för verksamhetsområdenas utvecklingsprojekt, 
kvalitetsgranska det fortlöpande arbete och ansvara för framtagande av idéboken. 

6      BESLUT 
Beslut om projektets genomförande är redan fattade i kommunstyrelsen och i TEMP-
projektet.  

7 GENOMFÖRANDEPLAN 
7.1 Grov projektplan med etappindelning 
 

7.1.1 Områdescheferna informeras i mitten av januari. 
7.1.2 Hans Larsson besöker de områden som önskar under senare del av januari och 

februari. 
7.1.3 Projektplaner tas fram och områdescheferna väljer ut de personer som ska få 

utbildningen. 
7.1.4 Utbildning av utbildare från de olika verksamhetsområdena genomförs under 

april-juni. 
7.1.5 Utbildning i respektive område sker på det sätt som enheten hinner lämpligt 
7.1.6 Elevprojekt. Ansökan under våren 2006. Ansökningarna behandlas löpande och 

leder till kontraktskrivning med respektive projektägare. 
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7.1.7 Utvärdering av projektet sker kontinuerligt under projektiden. Utvärdering av 
TEMP-projekten görs enligt kontrakt. 

7.1.8 Dokumentation. Hans Larsson ansvarar för att idéboken och den samlade 
projekredovisningen tas fram. De olika elevprojekten redovisas enligt kontrakt.  

 
7.2 Grov tidsplan 

Informationsskede  jan-feb 
Utbildning   mars-juni 
Kunskapsförmedling  mars- 
Projektansökan  feb-20 maj 
Projektgenomförande  feb-okt 
Rapportering av projekt  feb-nov 
Sammanställning idébok  okt-dec 
Slutrapport   dec 

 
7.3 Budget 

Projektledare, OH 182 tkr 
Redovisning/Rapport 63 tkr 
Utbildning  50 tkr 
Utvärdering  30 tkr 
Reserv  50 tkr 
Projektmedel 1175 tkr 

 
 
 
 
 
 

Fördelning av sökbara medel. 
 
Berzeliusskolan 80 tkr 
Folkungaskolan 60 
Birgittaskolan 18 
Katedralskolan 55 
Anders Ljungstedt gy 135 
Elsa Brändström 40 
Ryd  90 
Ljungsbro  75 
Skäggetorp  70 
Kungsberget 63 
Tornhagen  60 
Ånestad  85 
Malmslätt  85 
Berga  85 
Ekholmen  100 
Linghem  60 
Specialverksamheter 15 
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8 KVALITETSSÄKRING OCH PROJEKTRISKER 

8.1 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkringsmöten . 
Projektledaren håller kontinuerlig kontakt med kontaktpersonerna inom respektive 
område. 
Rapportering om projektets genomförandedel sker månadsvis till 
kommunledningskontorets miljösamordnare, Helena Kock-Åström. 
  

8.2 Projektrisker / Sårbarhetsanalys 
Kort genomförandetid 
Eftersom redovisningen till Naturvårdsverket ska var klar 2006-12-31 är 
genomföradeperioden kort.  
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Bilaga 4. Projektkontrakt 
 

Förväntningar på rektorsområden som deltar i TEMP-
projekt 2006. 

 
Inom Klk utbildning drivs projektet ”Miljöutbildning och TEMP-projekt”  
där alla enheter inom Klk utbildning deltar.  
 

Projektets övergripande mål är att berika möjligheterna till lärande och lyfta fram miljöfrågor genom att utveckla olika 

projekt för ett hållbart samhälle. 

  

I projektet vill man uppnå följande:  

• Personal och elever inom Linköpings kommunala skolor skall ha ökad kännedom om klimatfrågor. 
• Personal och elever inom Linköpings kommunala skolor skall ha ökad kännedom livsstilens betydelse för ekologisk 

hållbar utveckling. 
• Personal och elever inom Linköpings kommunala skolor skall ha ökad kännedom om Linköpings kommuns 

miljöarbete och då särskilt inom transport- och energisektorn 
 

Deltagande förbinder sig att medverka i följande:  

 
Projekttid under 2006. 
Planera, genomföra, redovisa och utvärdera projektet före 2006-11-15 i enlighet med projektansökan, bilaga 1. 

 

Dokumentation 

Utvärdering och uppföljning av projektet skall ske kontinuerligt under projektiden och skall redovisas i 
projektdokumentationen  

 

Spridningsansvar 

Deltagarna ansvarar för att sprida vidare de kunskaper och erfarenheter som de tillägnar sig genom kompetensutvecklingen 
och projektet till kollegor på deltagande skolor och övriga skolor i Linköpings kommun med omnejd genom att 
dokumentera och redovisa projektet i enlighet med ansökan. 

 
Ekonomi 
Projektmedel blir tillgängliga för enheten när projektansökan beviljats och 
rekvireras sedan genom internfakturering.  
 

Slutredovisning 

Deltagarna ansvarar för att projekten slutredovisas senast 2006-11-15 
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Ansökan om TEMP-projekt, Klk utbildning                            
 
 

Enhet / Skola / förskola  
Kontaktuppgifter 

 
 
 

Vad vill Ni kalla projektet? 
 
 

Vilket är projektets primära mål? 
 
 
 

Vilket är projektets koppling till övergripande mål? 
 
 
 

Vilka personal- / elevgrupper omfattas av projektet?  
Hur många kommer att beröras av projektet. 

 
 
 
Projektbeskrivnig  
Beskriv kortfattat hur arbetet läggs upp och metodval. 
 
 
 
 
 
 
 
Budget för projektet.  
Redovisa även delposter såsom tid, vikariekostnader, material osv. Om egna medel också tas till projektet, redovisa även hela 
kostnaden. 
 
 
 
 
 
 
 

Hur vill ni redovisa/dokumentera projektet? 
 
 
 

Hur vill ni utvärdera om projektmålen nås? 
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Bilaga 5. Projektkriterier 

 

Utvecklingsarbete inom miljöområdet,  

med speciell inriktning mot klimatfrågor 
 
Inom Klk utbildning genomförs under 2006 ”Miljöutbildning och TEMP-projekt” 
Miljöutbildningen som är beslutad av KS är obligatorisk för alla, men nu ges också möjlighet 
att söka utvecklingsmedel kopplade till fortsatt miljöarbete. 
 
Målet är att berika möjligheterna till lärande och lyfta fram miljöfrågor i olika projekt inom 
respektive geografiskt område.   
De kriterier som projektledningen bedömer vid beviljande av ekonomiska medel till 
delprojekten är följande: 
Personal och elever inom Linköpings kommunala skolor skall ha ökad kännedom om klimatfrågor. 
Personal och elever inom Linköpings kommunala skolor skall ha ökad kännedom livsstilens betydelse  för 
ekologisk hållbar utveckling. 
Personal och elever inom Linköpings kommunala skolor skall ha ökad kännedom om Linköpings kommuns miljöarbete och då särskilt inom 
transport- och energisektorn 

 
Mera konkret kan projekten knytas till något av de tre definierade projekt som genomförs 
inom KLIMP och TEMP. 

1. Energi.  Energiinformation / Fjärrvärme / Fjärrkyla 
2. Biogas som fordonsbränsle 
3. Smarta resval. Kollektivtrafik, cykel, smartare biltrafik / transporter 

  
För att erhålla finansiering för skolutvecklingsprojekten krävs förutom elevmedverkan, att 
något av följande kriterier uppfylls: 

 
 Projektet bidrar till ökad ämnessamverkan 
 Projektet gör ett tydligt fysiskt ”avtryck” i verksamheten. 
 Projektet främjar samverkan mellan skolor/enheter  
 Projektet bidrar till ökad samverkan mellan skola och samhälle 
 Projektet stimulerar till nytänkande. 
 Projektet ligger i linje med andra klimatprojekt 

 
Ansökan om medel för utvecklingsprojekt gör på bifogade blankett och insänds till 
Pedagogiskt Centrum senast den 1 september till. 
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