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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett miljödidaktiskt perspektiv, belysa vilken betydelse 

miljö och miljöundervisning kan få i grundskolans tidigare år. Detta med utgångspunkt i hur 

lärare uppfattar sitt förhållningssätt till miljö och miljöundervisning utifrån sina egna 

miljökunskaper. Vi ville även undersöka vilka kunskaper om miljö de beskriver att de 

förmedlar till eleverna. Av tidsskäl avgränsade vi oss till barn i grundskolans tidigare år och 

främst inriktat undersökningen utifrån ett lärarperspektiv. 

Tillvägagångssättet vi valde för att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar var 

att göra ett kvalitativt webbaserat frågeformulär. Vi skickade ut ett informationsbrev till 28 

skolor i Örebro kommun till lärare med inriktning förskoleklass upp till år 4. Vi angav vad vi 

ville undersöka och vårt syfte med undersökningen. Vi har även med ett svar från en lärare 

som undervisar i år 6. Det var 12 lärare som hade intresse att delta i vår undersökning. Vi 

valde att ta med alla 12 lärarsvar.  För att få besvarat om det möjligtvis förekom någon 

skillnad för hur lärare förhåller sig till miljöbegreppet och vilka kunskaper lärare väljer att 

förmedla så valde vi att gruppera lärarsvaren utifrån hur länge lärarna varit yrkesverksamma. 

Den ena gruppen lärare hade arbetat fler än 15 år i verksamheten och den andra gruppen hade 

arbetat färre än 15 år i verksamheten. Resultatet från frågeformuläret sammanfattades utifrån 

tre av fyra av frågeformulärets kategorier; Lärares uppfattningar om sitt förhållningssätt till 

miljö och miljöundervisning utifrån sina egna miljökunskaper, kunskaper om natur och miljö 

som lärarna förmedlar till eleverna och miljöundervisningens möjligheter.  

Resultatet visade att de flesta lärare efterfrågar mer tid till miljöundervisning, men att 

miljöundervisningen inte är särskilt högt prioriterat på skolorna där de är verksamma. Fokus 

ligger enligt många lärare på att eleverna ska lära sig läsa och skriva. Det var nästan hälften 

av de tolv lärarna som angav att de har akademiska natur- och miljökunskaper. De övriga 

lärarna ansåg sig ha goda miljökunskaper trots att de inte angav någon natur- och 

miljökunskapsutbildning. Det visade sig att antal år i verksamheten inte hade någon relevant 

betydelse för hur lärarna uppfattade sitt förhållningssätt till miljö och miljöundervisning, 

utifrån sina egna miljökunskaper, eller vilka kunskaper om miljö som lärarna förmedlade till 

eleverna.  Den miljöundervisning som eleverna fick handlade främst om lärarnas personliga 

intresse och engagemang för miljöundervisningen. Denna uppfattning får vi utifrån lärarnas 

beskrivningar av hur de utformar sin miljöundervisning. 
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Den stora sorgen 

 

Naturens lagar är redan på väg 

att ställa oss alla mot väggen. 

Den väggen är lag av naturen. 

Den saknar evangelium. 

Den stora sorgen måste vi alla dela. 

Då blir den möjlig att bära. 

Den stora sorgen är den stora omsorgen. 

Den måste vi alla lära. 

 

Det finns bland alla bör och borde 

ett måste för alla. 

Alla måste lära sig sörja för världen. 

 

När människan nu fått makt nog 

att ställa till världssorg 

då är tiden inne 

att bota världssorg i tid 

innan all naturen blir 

sorgebarnet för alla. 

 

Detta kallas omsorg i tid. 

Den verkliga sorgen  

som i tid ser och inser. 

 

Harry Martinsson ur Dikter om ljus och mörker, 1971 
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1. Inledning 

Dikten Den stora sorgen, av Harry Martinsson på föregående sida publicerades 1971 i Dikter 

om ljus och mörker. Vi är likt Martinsson oroade för miljön nu och i framtiden, men är 

samtidigt nyfikna och intresserade av naturen och människan och hur människan påverkar sin 

natur och miljö. Att ha kunskaper om miljö anser vi är avgörande för en hållbar framtid.  

Klas Sandell (2007b) ger två aspekter av problem som kan hindra en långsiktigt hållbar 

utveckling. Det ena problemet är det snabbt växande antalet människor på jorden och det 

andra problemet är den mängd resurser som förbrukas av var och en av dessa människor.  

Björn Andersson (2001) ställer sig frågorna vad miljö innebär och vilken betydelse som 

läggs i begreppet. Miljö härstammar från franskans milieu och betyder mitt och på latin 

medius locus som betyder i mitten. Miljöbegreppet har fått betydelsen omgivning och 

omvärld, men miljöbegreppet är komplext och täcker in många olika områden. Som framgår 

så har vi valt det naturvetenskapliga fältet som innefattar områden som exempelvis; 

miljöförstöring, miljöföroreningar och natur. Andersson (2001) skriver utifrån Jean Piagets 

tankar att det vetenskapliga tänkandet är centralt för lärare som undervisar i naturvetenskap 

eftersom eleverna ska få kunskaper om en del naturvetenskapliga begrepp. Skolans uppdrag är 

att hjälpa elever att förtydliga vår komplexa värld och naturvetenskapen spelar en betydande 

roll i detta sammanhang.    

Historiskt sett är miljöundervisning ett relativt sent inslag i skolans verksamhet. Det är 

först på 1960-talet som man i läroplanerna kan läsa att ekologi och miljöfrågor bör tas upp i 

undervisningen. I Sverige utvecklades miljöintresset och miljömedvetenheten hos 

allmänheten främst under 1960-1970 talet och det innebar att skolan blev tvungen att rätta sig 

efter allmänhetens intresse. Sedan 1980-talet har skolor arbetat med miljöhistoria i 

undervisningen (Naturvårdsverket 1999/02).  

Vår egen uppfattning är att kunskapen som förmedlas i skolan om vår miljö är alldeles för 

begränsad och kunskapen behövs för att synliggöra vad våra handlingar gör mot vår natur. Att 

skolan måste ha en central plats i denna process är enligt oss självklart. I relation till de 

negativa miljöpåverkningarna har vårt intresse för miljö och miljöundervisningens betydelse 

inom grundskolans tidigare år vuxit fram. Med denna uppsats vill vi ge en bild av hur 

miljöundervisning kan se ut utifrån de svar vi fick från lärarna som deltog i vår undersökning.  

Miljöundervisningen spelar en viktig roll i att ge förståelse för hur människans handlingar 

påverkar miljön och hur viktigt det är med miljömedvetenhet i alla våra handlingar. Det är hos 
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barnen vi ska lägga grunden för allt lärande.  Miljöundervisningen en I vår uppsats fokuserar 

vi på hur lärare uppfattar miljö och miljöundervisningen utifrån sina egna kunskaper och 

intresse.  Med hjälp av tidigare forskning vill få förståelse för hur miljöundervisning kan se ut.  

Tillvägagångssättet i uppsatsen är att vi har genomfört ett kvalitativt webbaserat 

frågeformulär riktat till lärare som arbetar i grundskolans tidigare år. Genom frågeformuläret 

fick vi tillgång till lärarnas uppfattningar och kunde skaffa oss en bild av deras upplevelser 

och erfarenheter. Vi ville även undersöka om det fanns någon skillnad mellan lärare som 

arbetat fler år i verksamheten och med lärare som arbetat färre år i verksamheten, men detta 

var inget som vi tydligt kunde utläsa från de lärarsvar vi fick.  

Arbetet inleds med uppsatsens syfte och frågeställningar för att sedan övergå till en 

avgränsning av studien. Därefter kommer vår bakgrund som bygger på tidigare forskning 

inom området. Hållbar utveckling och miljödidaktik är några centrala begrepp som tas upp i 

uppsatsen. Sedan presenteras vårt metodval och de delar som är viktiga att reflektera över vid 

val av metod. Där beskriver vi även frågeformulärets utformning, genomförande och 

bearbetning. Efter metoden kommer en resultatsdel där frågeformulärsvaren sammanfattas 

och analyseras. Därefter kommer vår metoddiskussion och arbetet avslutas med vår 

slutdiskussion och vårt förslag till vidare forskning. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att belysa hur miljöundervisningen kan se ut grundskolans tidigare 

år. Vi vill ta reda på hur miljö och miljöundervisning beskrivs inom tidigare forskning. Vi vill 

utifrån lärarsvaren undersöka hur lärare förhåller sig till miljö och miljöundervisning utifrån 

sina egna miljökunskaper och intresse, vilka kunskaper om miljö de förmedlar till eleverna 

och vilka möjligheter det finns för miljöundervisningen. Vilka möjligheter som finns för 

miljöundervisningen försöker vi ta reda på med utgångspunkt i lärarsvaren och från tidigare 

forskning. Med detta menar vi att det finns stora möjligheter för miljöundervisningen, men att 

det kräver både tid, engagemang och kreativitet. Vi vill även undersöka om det finns någon 

skillnad mellan lärare som arbetat fler år i verksamheten och mellan lärare som arbetat färre år 

i verksamheten vad gäller deras miljöundervisning. Med miljö menar vi den miljö som vi 

finner i naturen och i vår biologiska omgivning i världen. Vi vill även se om lärarnas 

förhållningssätt har något samband med de tankar som finns inom Hållbar utveckling i 

samband med undervisning.  

 

2.2 Frågeställningar 

• Vad kan miljö och miljöundervisning innebära enligt tidigare forskning? 

• Hur uppfattar lärarna sitt förhållningssätt till miljö och miljöundervisning utifrån sina 

egna miljökunskaper? 

• Vilka kunskaper om miljö förmedlar lärare till eleverna? 

• Vilka möjligheter finns för miljöundervisningen? 

 

2.3 Avgränsningar 

I vår uppsats har vi valt att avgränsa oss till grundskolans tidigare år och framförallt till vilken 

betydelse miljöundervisning kan ha och till lärarens perspektiv på miljöundervisning. 

Anledningen till att vi inte valt att belysa grundskolans senare år, barnperspektivet eller 

föräldraperspektivet, är att det inte får plats inom ramen för den här uppsatsen. 

Undersökningen inriktar sig på miljöundervisningens betydelse och på hur lärare förhåller sig 

och vill genomföra sin miljöundervisning. Vi har därmed valt att avgränsa oss till 

lärarperspektivet.  
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3. Tidigare forskning 

Introduktion  

”Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar utveckling och 

göra det till en verklighet för människorna över hela världen” Kofi Anan (SOU 2004:104, s 31).  

 

Att göra Hållbar utveckling till en verklighet för oss själva innebär olika möjligheter att föra 

in begreppet i skolan och i miljöundervisningen. Rydén m.fl. (2003) beskriver att Hållbar 

utveckling är ett begrepp som ger en helhetssyn på miljön och på fördelningen av jordens 

resurser. Detta begrepp kommer att fördjupas i kapitlet Miljö och utbildning.  Miljöutbildning 

lyftes fram som angelägen redan vid Stockholmskonferensen år 1972 (SOU 2004:104). Barn 

och unga lever idag i en miljö som till viss del består av sådant som vi vuxna har skapat för att 

förbättra våra levnadsvillkor. Vi anser att alla människor bör få förståelse för hur vårt 

handlande påverkar naturen och miljön. Människan har enligt Sandell m.fl. (2003) i alla tider 

påverkat och förändrat naturen och biologin anses vara den vetenskap som främst bidragit till 

vår kunskap om människans påverkan på naturen. Däremot är människor fortfarande inte 

eniga om hur vi ska omvandla kunskaperna till normer för hur människan bör handla 

gentemot naturen. Människor är även oeniga om vilka förändringar som ska accepteras och 

vilka förändringar som ska kallas för miljöproblem.  

   Bakgrunden inleds med miljöhistorien för att ge en inblick i hur människors levnadssätt har 

påverkat miljön. Detta följs av rubriker som miljöproblem vi står inför, Hållbar utveckling, 

miljö och utbildning, Utbildning för hållbar utveckling, villkor för utbildning för hållbar 

utveckling, didaktik och miljödidaktik. Därefter belyses äldre och nuvarande läroplaner och 

lärarkompetens.  Vi har valt att inleda med en bred miljöhistoria för att ge en beskrivning av 

hur människans handlingar påverkar miljön och Hållbar utveckling är ett begrepp som hjälper 

oss att påverka miljön i positiv riktning.  
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3.1 Miljöhistoria   

Under denna rubrik har vi valt att belysa miljöhistorian från industrialiseringens genombrott i 

slutet av 1800-talet då miljön försämrades dramatiskt. Detta avsnitt ger en inblick i mänsklig 

påverkan av miljön och vilka miljöproblem vi står inför idag.  Detta avsnitt leder fram till en 

beskrivning av begreppet Hållbar utveckling.  

Precis som alla levande varelser påverkar vi människor miljön, vi gör det både medvetet 

och omedvetet genom våra handlingar. Lars Rydén, Pawel Migula och Magnus Andersson 

(2003) menar att vi har påverkat miljön så länge vi har funnits. Allt eftersom befolkningen 

ökat har miljön blivit känsligare då vi använder mer av jordens resurser. Klas Sandell (2007a) 

beskriver tydligt att det som skiljer oss människor från djuren är att vi människor aldrig blir 

riktigt nöjda, vi försöker alltid öka vår levnadsstandard medan djuren enbart tar vad de 

behöver just nu, en älg äter bara tills den blir mätt. Människans ständiga strävan att öka sin 

levnadsstandard gör att skillnaderna mellan rika och fattiga har ökat och ökar. Sandell (2007a) 

ställer sig frågan om skillnaderna mellan de rika och de fattigas resursutnyttjande kommer att 

hinna utjämnas innan konflikter bryter ut som skadar resursfördelningen.  

I slutet av 1800-talet anlades de kemiska industrierna, olja - och kolteknologi och det 

anlades även industrier för tillverkning av konstgödning. Dessa och andra industriers 

framväxt ses som starten på den industriella revolutionen. Den mekaniska världsbilden där 

jorden ses som en outtömlig resurs, är ett begrepp som har dominerat sedan denna tid. Det är 

ett utnyttjande av jordens resurser där ingen hänsyn tas till jordens begränsade tillgångar 

(Rydén m.fl. 2003). Sandell m.fl. (2003) nämner begreppet som en framstegsoptimistisk 

världsbild. Rydén m.fl. (2003) beskriver att utvecklingen av industrin gjorde att människors 

levnadsstandard ökade och detta var också början på den miljökris som skulle märkas långt 

senare. Den mest dramatiska försämringen av miljön inträffade i och med den industriella 

revolutionen.  

I början av 1900-talet var enligt Rydén m.fl. (2003) tanken om miljö och miljövård främst 

inriktad på att skapa nationalparker för att bevara den biologiska mångfalden. Det var först ca 

50 år senare som människor började fundera över vilken påverkan de olika kemikalierna från 

industrierna hade på miljön. På 1960-talet började den negativa miljöpåverkan att märkas på 

allvar, dels genom övergödningen av sjöar, kuster och stora hav så som Östersjön och dels 

genom försurning av skogsmarker. Dessa och andra uppmärksammade problem ledde till att 

olika miljörörelser etablerades och det var först då som människans påverkan på naturen på 
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allvar uppmärksammades och diskuterades. Trots den ekonomiska framgången från industrin 

fanns det utrymme att fundera över miljön och oroas över den. Längre fram gjordes tydligare 

och grundligare forskning om miljöförändringar och dess konsekvenser.  

Miljöintresset växte fram i och med att miljöpåverkningarna blev större, synligare och mer 

alarmerade. Till följd av miljöproblemens utveckling blev miljöfrågorna en etablerad punkt i 

politiska agendor. Miljöhoten var från början mest lokala och syntes främst i omgivningarna 

kring gruvor och fabriker (Rydén m.fl. 2003). År 1962 gav den amerikanska marinbiologen 

Rachel Carson ut sin bok, Silent spring. Denna bok fick stort genomslag världen över med sitt 

tydliga budskap och den brukar enligt Inger Björneloo (2008) ses som startskottet för den 

globala miljörörelsen. Efter detta menar Rydén m.fl. (2003) att globala påverkningar 

uppmärksammades. Man upptäckte att jordens atmosfär hade ändrats på grund av 

växthusgaser och ozonförtunnande ämnen.  

På 1970-talet gjordes de första internationella mätningarna med syfte att skydda miljön. 

År 1972 anordnades FN: s stora miljökonferens i Stockholm, där diskuterades miljöfrågor och 

utvecklingsfrågor och deras samband med varandra. Efter denna konferens globaliserades 

miljöfrågorna på allvar och det internationella samarbetet kring miljöfrågor sattes igång. 

Denna konferens kan ses som startskottet för Hållbar utveckling även om begreppet ännu inte 

hade etablerats som ett internationellt begrepp (SOU 2004:104). 

Rydén m.fl. (2003) beskriver att människor idag måste spara på och samsas om de resurser 

som jorden har, naturresurserna är begränsade och kommer att ta slut om vi inte använder 

dem på ett hållbart sätt. De menar även att vi människor, precis som när vi lämnade 

jordbrukssamhället för industrisamhället, nu måste lämna industrisamhället för att träda in i en 

Hållbar utveckling. 

 

3.1.1 Miljöproblem vi står inför  

Sverker Sörlin beskriver människors medvetenhet om miljöproblem med följande citat:   

“Concern for the environment has in a few decades grown from almost nothing to become a key 

issue in today’s societies” (citerat i Rydén m.fl. 2003, s 23). 

 

Vanliga miljöproblem är luftföroreningar, förorenat vatten, försämrad jordbruksmark och 

överanvändning av jordens resurser. Miljödebatten handlar idag enligt Rydén m.fl. (2003) om 

global klimatförändring i form av uppvärmning, till följd av bland annat ökat koldioxidutsläpp 
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och det resulterar i smältande polarisar. Andra exempel är uttunning av ozonskiktet, 

försurning, övergödning, sjunkande vattenmassor, uttorkning och försvinnande av biotoper 

t.ex. ödeläggning av korallrev.  

 

Miljöetik och miljömoral 

Per Wickenberg (1999) menar att miljö- och naturresursproblem ständigt har varit ett 

dominerande tema i mänsklighetens historia och varit närvarande i människors lycka och oro, 

men även i religion och filosofi. Miljö- och naturresursfrågor handlar i nutid om människors 

förhållande till naturen, vilken natursyn människor har och på vilka sätt människor nyttjar 

naturen. Med andra ord: Vad är naturliga förändringar och vad är mänsklig påverkan? 

Människors natursyn påverkas av vart de bor det vill säga i vilket samhälle de lever i, hur 

deras uppväxt sett ut, vilka kunskaper och attityder människorna har skapat. Sandell m.fl. 

(2003) menar att människan i alla tider har påverkat och förändrat naturen, men människans 

kunskaper om naturen och deras handlande hänger inte alltid samman. Oenigheten handlar 

främst om att människan har olika värderingar och intressen, vilket innebär att människor har 

olika uppfattningar om vad som är viktigt, ont och gott, rätt och orätt. Miljöproblem handlar 

då om mänskliga värdekonflikter vilket leder in på miljömoral och miljöetik. Människans 

miljömoral handlar om vårt sätt att handla gentemot naturen och det handlar om hur vi ska 

förhålla oss till naturen. Miljöetik handlar om hur människan på ett förnuftigt sätt värderar 

konsekvenserna av sitt förhållningssätt mot naturen och hur vi bör förhålla oss till naturen och 

dess resurser. Mikael Stenmark (2000) menar att värderingar är av helt avgörande betydelse 

när det gäller att komma till rätta med miljöproblem. Utan värderingar kan vi inte fatta några 

beslut i miljöfrågor.  

Ann Granberg (2000) menar att det vi vuxna lämnar efter oss, är det arv vi ger våra barn. 

Vår moral, våra handlingar och våra attityder överför vi till våra barn. Barnen påverkas av 

våra handlingar och därför är det vår skyldighet att överföra engagemang och framtidshopp 

till dagens barn. Barnens miljömedvetenhet grundläggs i tidig ålder genom att barn får vistas i 

en miljö där miljötänkande och resursbevarande är vägledande för vuxnas handlingar.   
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3.1.2 Hållbar utveckling 

”If sustainable development, this new project of humankind, will be successful we are on our way to 

a new civilization, where finally the environmental dilemma will be resolved” (Rydén m.fl. 2003, s 

764).  

Rydén m.fl. (2003) beskriver att Hållbar utveckling är ett begrepp som ger en helhetssyn på 

miljön och på fördelningen av jordens resurser och ser till framtida generationers välfärd. Ett 

av det första stället där begreppet Hållbar utveckling förekommer är i Brundtlandrapporten. 

Denna rapport utarbetades av FN: s världskommission för miljö och utveckling under åren 

1984-1987 och år 1987 lades deras slutrapport Our common future fram. Förklaringen av 

begreppet som anges där är att det är en utveckling som tillfredsställer dagens behov på ett 

sådant sätt att det är hållbart även för framtida generationer (Öhman & Östman 2004). Under 

arbetet med Brundtlandrapporten framgick det att miljön bara kan skyddas om människor får 

en acceptabel ekonomisk och social situation. Hållbarhet är framför allt ett nytt sätt att se på 

livet och på samhällen och det är användbart för alla typer av liv på jorden. Detta innebär att 

människan skyddar miljön och människans existens i ett långtidsperspektiv. Detta projekt 

behöver även antas på en lokal nivå i samhället, där varje individ är delaktig (Rydén m.fl. 

2003). 

I en Hållbar utveckling ska alla energikällor vara förnyelsebara och ingå i kretslopp 

(Rydén m.fl. 2003). Kommittén för utbildning för Hållbar utveckling (SOU 2004:104) 

beskriver att eftersom människorna är beroende av naturen och dess kretslopp, både för 

överlevnad och som resurs, är det nödvändigt att se till att ekosystemets funktioner inte 

utarmas. Rydén m.fl. (2003) menar att det är många dimensioner av samarbete som måste 

fungera för att göra en Hållbar utveckling möjlig. Dessa dimensioner är de ekologiska, de 

ekonomiska och de sociala. Kommittén för utbildning för hållbar utveckling (SOU 2004:104) 

menar att dessa tre begrepp är integrerade och är varandras förutsättningar och stöd. På många 

håll i världen organiserar människor sina samhällen på ett sätt som skapar problem inom 

dessa tre områden. Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för utveckling, inget land kan uppnå 

ekonomisk tillväxt om miljön försämras. Social utveckling är både ett resultat och en 

förutsättning för Hållbar utveckling. Miljödimensionen handlar om att värna om ekosystemets 

tillgångar och återhämtningsförmåga. Detta är en förutsättning för en långsiktig social välfärd 

och ekonomisk utveckling.  

Att introducera hållbarhet i våra olika samhällen i världen var huvudmålet för 

världskonferensen i Rio de Janeiro år 1992. Där utarbetades även handlingsprogrammet 
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Agenda 21. I Agenda 21 får utbildningsfrågor en betydande plats eftersom utbildning 

framhålls som en viktig del i arbetet med Agenda 21. Rydén m.fl. (2003) menar att genom 

utbildningsperspektivet som framgår i Agenda 21 blir skolor involverade, eleverna får 

kunskap och nödvändiga erfarenheter inför framtiden. Hela kapitel 31 i denna agenda ägnas åt 

utbildning och i kapitlet beskrivs det att utbildning är av avgörande betydelse för att få ett 

medvetande om betydelsen av miljö, etik, värderingar, attityder, färdigheter och beteenden 

som hör till en hållbar utveckling. Utbildning är också av betydelse för att allmänheten 

effektivt skall kunna delta i beslutsprocessen (Björneloo 2008).  

Öhman och Östman (2004) sammanfattar de riktlinjer som finns med i en handlingsplan 

för utbildning för hållbar utveckling. Följande punkter är värdefulla riktlinjer för ett hållbart 

perspektiv i utbildning 

• hållbar utveckling är en fundamental del av en livskraftig demokrati och ett aktivt medborgarskap, 

• hållbar utveckling föreslås bli ett av huvudmålen för hela utbildningssystemet,  

• hållbar utveckling integreras i existerande ämnen och att samspelet mellan naturvetenskap och 

samhällsvetenskap måste stärkas, 

• utbildning för hållbar utveckling ska behandla frågor som ger insikter i såväl globala, som regionala och 

lokala aspekter av hållbar utveckling, 

• den etiska dimensionen är central för att förstå hållbar utveckling, 

• utbildning för hållbar utveckling involverar diskussioner och ett kritiskt granskande av konsekvenser av 

olika alternativ, 

• de ekonomiska, sociala och miljömässiga områdena måste behandlas på ett samordnat sätt så att de 

ömsesidigt stärker varandra (Öhman & Östman 2004, s 13). 

 

Regeringscheferna i 11 länder kring Östersjöregionen enades år 1996 om en Agenda 21 för 

regionen, kallad Baltic 21och syftet var att utveckla strategier för en Hållbar utveckling i 

länderna i denna region. I mars år 2000 slöt utbildningsministrarna i dessa länder en 

överenskommelse om att även utveckla och genomföra en Agenda 21 för utbildning. Denna 

överenskommelse, Baltic 21 Education eller Hagadeklarationen antogs år 2002 och blev en 

ny sektor inom Baltic 21. Utbildning sågs som en nödvändighet för att öka medborgarnas 

förmåga och vilja att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Det framgick även att det krävs en 

grundläggande kompetens och färdighet inom alla områden och det gäller även att människor 

har både kompetens och färdighet för en Hållbar utveckling (Skolverket 2002). 

 I Hagadeklarationen kom utbildningsministrarna överens om att Utbildning för hållbar 

utveckling ska finnas på alla nivåer i utbildningssystemet, från förskola till universitet och 
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genomsyra alla former av utbildning. Utbildningsministrarna föreslog att hållbar utveckling 

skulle bli ett av de huvudsakliga målen för hela utbildningssystemet. Målet ska inkluderas i 

alla läroplaner eller motsvarande dokument och utgöra ett livslångt lärande. FN har dessutom 

bestämt att Utbildning för hållbar utveckling ska vara ett prioriterat område under perioden år 

2005-2014 (SOU 2004:104).  

  

3.2 Miljöundervisning 

Johan Öhman och Leif Östman (2004) framhäver utbildningsperspektivet i Agenda 21 

(beskrivning av Agenda 21 ges under nästa kapitel) som anger att: 

”Utbildning är avgörande för att främja en hållbar utveckling och förbättra människors förmåga att 

lösa miljö- och resursproblem” (citerat i Myndigheten för skolutveckling 2004, s 13).  

 

Björneloo (2008) menar att utbildning kan ses som en nyckel till Hållbar utveckling och att 

lärande är en förutsättning för att kunna hantera de utmaningar världen står inför. 

Miljöundervisningen inom Hållbar utveckling belyser hur människors sätt att leva kan främja 

eller hindra en hållbar utveckling.  

 

Miljöundervisning i svensk skola  

Hur undervisas det om miljö i svensk skola? År 2001 gjordes det på uppdrag av Skolverket en 

kartläggning och utvärdering av miljöundervisningen i Sverige och lärare fick ta ställning 

över vilken av tre olika beskrivningar av miljöundervisningen som stämde bäst överens med 

deras eget sätt att undervisa om miljö. Sandell m.fl. (2003) menar att beskrivningar kan ses 

som olika sätt att uppfatta vad som är den rätta miljöundervisningen som vuxit fram i skolan. 

Att som lärare använda sig utav den rätta miljöundervisningen kan vara relativt komplicerat 

då det råder olika uppfattningar om vad som är den rätta miljöundervisningen. Olika 

miljöundervisningstraditioner representerar olika svar på vad som anses vara den bästa 

miljöundervisningen vad gäller val och organisering av innehåll och arbetsmetoder. De 

miljöundervisningstraditioner som förekommer i skolan idag är enligt Sandell m.fl. (2003) 

den faktabaserade miljöundervisningen, den normerande miljöundervisningen och 

undervisning om hållbar utveckling.    

• Den faktabaserade miljöundervisningen uppstod i och med miljöundervisningens 

framväxt på 1960-, men framförallt på 1970-talet.  
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Utbildningsfilosofi: I undervisningen ligger fokus på grundläggande ämneskunskaper för att 

förstå miljöproblemen. Det är främst vetenskapliga fakta om de lokala problemen och deras 

bakgrund som tas upp i miljöundervisningen.  

• Den normerande miljöundervisningen växte fram på 1980-talet då den faktabaserade 

synen på miljöfrågor och miljö utmanades. 

Utbildningsfilosofi: Miljöundervisningen handlar främst om att eleverna ska utveckla 

miljövänliga värderingar och beteenden utifrån vetenskapliga kunskaper. Undervisningen 

syftar till att människan anpassar sig till naturen så att både naturens och människans hälsa 

kan tryggas nu och i framtiden. I miljöundervisningen behandlas både lokala och globala 

problem och det är främst fokus på nutida problem.  

• Undervisning om Hållbar utveckling är en utveckling av den normerande 

undervisningen och utvecklades efter Rio- konferensen år 1992 och i samband med 

Agenda 21.  

Utbildningsfilosofi: Miljöundervisningens utgångspunkt är att eleverna ska lära sig att aktivt 

och kritiskt värdera olika alternativa perspektiv på miljö- och utvecklingsfrågor. 

Miljöundervisningen behandlar samspelet mellan lokala och globala problem i dåtid, nutid 

och framtid. Miljöundervisningens fokus är hållbar utveckling där både ekologiska och 

ekonomiska perspektiv tas upp.     

Miljöundervisningstraditionerna kan enligt Sandell m.fl. (2003) ses som en historisk 

utveckling av miljöundervisningen och ingen av dem ska anses vara bättre eller sämre än 

någon annan. Inom de olika traditionerna har det utvecklats olika sätt att avgöra vad som 

anses vara det bästa sättet att bedriva miljöundervisning. Vad som är ”rätt” går inte att 

bestämma eftersom det som är ”rätt” utgår från vissa syften, perspektiv eller värden. Lärare 

har olika synsätt och det framgår inte i styrdokumenten vad som är ”rätt” miljöundervisning 

utan de innehåller ett tolkningsutrymme som gör att lärare tolkar begrepp utifrån sitt eget 

perspektiv.   

För att beskriva sambandet mellan Hållbar utveckling och miljöundervisning så hänvisar 

vi till Wickenberg (2002) som beskriver att miljöundervisningen håller på att övergå till 

Hållbar utveckling. Han menar med detta att lärandet har ändrat fokus från att enbart handla 

om ekologi, till att det även ska handla om bland annat ekonomi, politik och att människans 

agerande leder till förändringar i naturen.  
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3.2.1 Utbildning för hållbar utveckling  

Utbildning för hållbar utveckling är ett projekt som syftar till att ge praktiska exempel på hur 

undervisningen för Hållbar utveckling skall gå till. Det innebär en helhetssyn där strävan är att 

integrera de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna. Hållbar utveckling är inget 

eget ämne i sig utan är ett perspektiv som skall genomsyra hela undervisningen. Enligt 

Öhman och Östman (2004) kan det ses som en vidareutveckling av den miljöundervisning 

som funnits sedan decennier i svenska skolor.  Kommittén för utbildning för hållbar 

utveckling (SOU 2004:104) menar att begreppet Hållbar utveckling är ett abstrakt begrepp 

och inte så lätt att konkretisera och Öhman och Östman (2004) menar att Utbildning för 

hållbar utveckling är betydligt mer komplex och svårbemästrad än den miljöundervisning som 

traditionellt bedrivits i skolorna. Miljöutbildning utgör en av grunderna till Utbildning för 

hållbar utveckling.  

   Enligt Myndigheten för skolutveckling (2008) kan områden som eleverna stöter på i 

Utbildning för hållbar utveckling bland annat vara fred, säkerhet, jämställdhet, kulturell 

mångfald, hälsa, naturresurser, klimatförändringar och fattigdomsbekämpning. Intresset för 

naturvetenskap kan stärkas genom undervisning för Hållbar utveckling. Utbildning för hållbar 

utveckling utgör enligt Öhman och Östman (2004) en innehållsdimension, en 

färdighetsdimension och ett rättviseperspektiv där inflytande och demokrati lyfts fram. 

Eleverna får uppleva demokrati i undervisningen genom ett demokratiskt förhållningssätt i 

praktiken, exempelvis i klassrummet. I Utbildning för hållbar utveckling är ämneskunskapen 

inget självändamål. Istället väljs och behandlas kunskapen hela tiden utifrån syftet att eleverna 

ska förstå förutsättningarna för en hållbar livsstil och ett hållbart samhälle. 

   I och med arbetet med Hagadeklarationen gjorde Skolverket under åren 2001 och 2002 en 

nationell kartläggning av miljöundervisning och Utbildning för hållbar utveckling. Syftet med 

denna kartläggning var att skapa ett underlag för att utveckla och genomföra ett 

handlingsprogram för Utbildning för hållbar utveckling i Östersjöregionen. Detta innebar en 

beskrivning av den aktuella situationen för att identifiera förutsättningar, hinder och 

möjligheter för en fortsatt utveckling av denna verksamhet i skolan (Skolverket 2002). Öhman 

och Östmans (2004) utvärdering av kartläggningen visar att det är mycket troligt att alla 

elever i Sverige får någon typ av miljöundervisning. Däremot har den miljöundervisning som 

kallas Utbildning för hållbar utveckling ännu inte fått genomslag och det finns ett 

kompetensutvecklingsbehov.  
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I kartläggningen angav lärarna tre hinder för miljöundervisningen. Dessa tre var att lärarna 

saknade tid till samarbete, de saknade en pedagogisk ledning i utvecklingsarbetet och att 

lärarutbildningen inte gav relevanta kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor (Öhman & 

Östman 2004).  

Skolverket delar sedan år 2004 ut utmärkelsen skola för hållbar utveckling. Denna 

utmärkelse ges till skolor som arbetar aktivt med Hållbar utveckling och kan koppla detta till 

styrdokumenten. Skolverket menar att eftersom det är svårt att definiera begreppet Hållbar 

utveckling ska skolan arbeta med en mångfald av metoder. Ett övergripande förhållningssätt 

är att arbete med historia, med det som händer just nu och om framtiden. Målsättningarna kan 

aldrig vara att leverera färdiga svar utan att ge barnen förmågan att själva fatta kloka beslut 

som leder till handlingskompetens (Skolverket 2010). 

Handlingskompetens är ett centralt begrepp i Utbildning för hållbar utveckling. Det 

inkluderar både kunskap om utvecklingen och en vilja att påverka denna. Eleven ska inte bara 

känna till tillstånd i världen utan eleven ska också känna engagemang och vilja att handla för 

att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Målet är enligt Öhman och Östman (2004) att 

eleverna efter avslutad utbildning har kunskaper och förmåga att ta ställning i frågor som rör 

hållbar utveckling och dessutom kompetens att aktivt delta i utvecklingen av ett hållbart 

samhälle. Björneloo (2008) beskriver att hållbarhetsfrågor kan ses som att man ska ”leva som 

man lär”, vilket kan ses som ett moraliskt förhållningssätt. Människors sätt att leva hindrar 

eller främjar en hållbar utveckling. Öhman och Östman (2004) beskriver att de övergripande 

syftena med Utbildning för hållbar utveckling är att eleverna ges en chans att orientera sig 

bland de olika uppfattningar som figurerar. Eleverna ska ta till sig kunskaper och en etisk 

medvetenhet för att kritiskt kunna värdera olika alternativ. De ska utveckla en förmåga att 

kunna handla utifrån de ställningstaganden som görs och att de får upplevelser av att det är 

meningsfullt att engagera sig i frågor som rör Hållbar utveckling.  

 

3.2.2 Villkor för Utbildning för hållbar utveckling  

Utbildning för hållbar utveckling består inte av några bestämda undervisningsformer. Öhman 

och Östman (2004) beskriver att undervisningsinnehållet väljs efter två principer. Den ena 

principen de anger är att elever utvecklas i sin roll som demokratiska medborgare och den 

andra principen är att lärandet sker i mötet mellan eleven och utbildningens innehåll.  
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Kommittén för utbildning för hållbar utveckling (SOU 2004:104) anordnade år 2004 ett 

internationellt rådslag och en av iakttagelserna som gjordes var att det inte fanns någon väl 

accepterad gemensam uppfattning om vad Utbildning för hållbar utveckling skulle vara. I 

Utbildning för hållbar utveckling bör de lärandes motivation vara optimal för att resultatet ska 

bli bra. Motivationen gynnas när de lärande får en social gemenskap och när de får omväxling 

i sitt lärande och finner det som de lärt sig meningsfullt, såväl i nuet som för framtiden. När 

lärandet sker så att Hållbar utveckling gynnas får de lärande en förståelse för människors sätt 

att tänka, värdera och agera.  

   Skolverket (2002) konstaterar att för att få ett brett genomförande av Utbildning för hållbar 

utveckling som håller hög kvalitet behövs tydliga politiska signaler, didaktisk forskning, en 

höjning av den ämnesteoretiska/didaktiska kompetensen hos såväl lärare som lärarutbildare. 

Det krävs även en utveckling av stödet till skolorna inom området Utbildning för hållbar 

utveckling. Öhman och Östman i Skolverket (2002) menar att undervisning är en utmaning 

varje lärare står inför eftersom det är de som väljer kunskapsinnehållet till sin undervisning. 

Lärarens professionella uppdrag består bland annat i att producera ny kunskap i skolan. 

Björneloo (2008) menar att eftersom Hållbar utveckling är ett stort och diffust begrepp är det 

viktigt att lärare skapar sig en bild av vad Hållbar utveckling innebär för dem själva. 

 

3.3 Didaktik och miljödidaktik  

Den naturvetenskapliga didaktiken växte fram som en forskningsgren inom pedagogiken 

under 1980-talet. Naturvetenskap har under lång tid ansetts vara abstrakt och ett svårt ämne 

för elever att lära sig. Den naturvetenskapliga didaktiska forskningen handlade till en början 

om undervisningens metoder det vill säga; hur kan lärare undervisa så att naturvetenskap 

engagerar elever och att de lär sig på ett effektivt sätt (Wickman & Hans Persson 2009). Det 

centrala inom forskningen är undervisningsinnehåll, utbildningsinnehåll och lärandeinnehåll. 

När didaktikforskare har lärarperspektivet som utgångspunkt menar Sandell m.fl. (2003) att 

didaktikforskaren vill skapa förståelse till vilket kunskapsinnehåll lärare väljer och varför 

lärare väljer det specifika innehållet. Forskaren är även intresserad av vilka arbetssätt/metoder 

som läraren väljer och varför läraren väljer vissa arbetssätt/metoder. Även lärarens bakgrund 

är intressant för att få svar på om lärarens bakgrund kan påverka lärarens val av innehåll och 

arbetssätt/metoder.   
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Didaktik betyder enligt Folke Vernersson (1995) ”konsten att lära ut” eller ”konsten att 

undervisa”. Det handlar även om vilka val man som lärare gör angående undervisningens 

innehåll. Vernersson menar att det finns fyra didaktiska huvudfrågor och dessa är; 

1. Identitetsfrågan - innehåll 

2. Legitimitetsfrågan - varför 

3. Selektionsfrågan - vad vi väljer att undervisa om 

4. Kommunikationsfrågan - vilka arbetssätt.  

Sandell m.fl. (2003) definierar didaktik som undervisningslära och tolkar begreppet likt 

Vernersson att didaktik behandlar undervisningens vad-, hur- och varför- frågor. 

Identitetsfrågan och selektionsfrågan är undervisningens vad och handlar om vilket innehåll 

lärare väljer att använda. Kommunikationsfrågan är undervisningens hur och handlar om 

vilket arbetssätt lärare använder sig utav. Legitimitetsfrågan är undervisningens varför och 

handlar om vad lärare har för argument för undervisningens vad och hur. Det handlar enligt 

Wickman och Persson (2009) att ha ett syfte med undervisningens vad och hur och på vilket 

sätt de ska användas och till vilken nytta, vilket resulterar till undervisningens varför. Läraren 

måste ha kännedom om eleverna till exempel vart de befinner sig kunskapsmässigt så att de 

utvecklas kunskapsmässigt, känslomässigt och moraliskt. På så sätt blir undervisningens vad 

och hur befogade eftersom läraren kan ange goda skäl till sitt urval.        

Enligt Leif Östman (2002) är miljödidaktisk forskning relativt ny i Sverige och 

forskningen är ännu inte så starkt etablerad att den har en egen tradition. Miljödidaktik är ett 

didaktiskt forsknings- och kunskapsområde som behandlar miljöundervisning. Centrala 

begrepp inom miljöundervisningen är natur och miljö, miljöfrågor, miljöproblem och 

mänsklig påverkan. Sandell m.fl. (2003) använder begreppet natur för att beteckna processer i 

människans omgivning som hon inte medvetet kan kontrollera och miljöfrågor och 

miljöproblem är mänsklig påverkan på naturen.  

 

3.3.1 Miljöbegreppet i läroplanerna 

Vi har valt att ta med detta avsnitt för att vi vill belysa hur miljö uttrycks i de olika 

läroplanerna från år 1969 fram till dagens läroplan. 

 

I de nuvarande läroplanerna och kursplanerna beskrivs målen för skolan, men inte hur skolan 

ska uppnå målen. Läroplanerna och kursplanerna anger vad eleverna ska lära sig, men inte 
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hur lärare ska undervisa. På 60- talet blev det tydligt att människors sätt att leva skapade 

miljöproblem och det är först i Lgr 69, läroplanen för grundskolan 1969 som miljö nämns för 

första gången. Enligt Lgr 69 måste skolan ge grundläggande information om miljöfrågornas 

art och omfattning. Skolan ska se till att eleverna medverkar till att motverka 

miljöförstörelsen. Det är aktuella miljövårdsfrågor som ska vara utgångspunkt för studierna 

och det är viktigt att miljövårdsundervisningen inte enbart förekommer under vissa 

begränsade perioder (Lgr 69). 

I och med Lgr 80, läroplanen för grundskolan 1980 införs begreppet miljöförstöring på 

högstadiet och begreppet miljö finns både i mål och riktlinjer och i de enskilda ämnena. 

Miljövård nämns även på låg- och mellanstadiet. Enligt Lgr 80 skall eleverna lära sig vanliga 

växter och djur. Eleverna ska få kunskap om hur naturen fungerar och hur människan tidigare 

och idag påverkar naturmiljön. Dessutom ska eleverna göras medvetna om människans ansvar 

för sin egen och kommande generationers livsmiljö och undervisningen skall väcka elevernas 

respekt för allt levande (Lgr 80).   

Enligt Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94 skall skolan utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar 

och att var och en som arbetar inom skolan ska främja respekten för vår gemensamma miljö. 

Några av skolans uppdrag är att få eleverna engagerade i kunskapsinhämtandet, att överföra 

grundläggande värden och att förmedla kunskaper som alla i samhället behöver. I läroplanen 

uttrycks kunskaper i olika former och dessa former är fakta, förståelse, förtrogenhet och 

färdighet. Formerna ska förutsätta och samspela med varandra och bilda en helhet. Det är 

viktigt att eleverna tillägnar sig vissa övergripande perspektiv och      

 

”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” (Lpo 94, s 6).    

 

3.3.2 Lärarkompetens 

Vilka miljökunskaper bör en lärare ha? Enligt Wickman och Persson (2009) behöver lärare 

kunna sitt ämne och de behöver ha idéer om hur man kan undervisa och förmedla sina 

ämneskunskaper. Att utgå från yngre elevers erfarenheter innebär enligt Ingrid Pramling 

(1994) ett ”här och nu” perspektiv. Läraren fångar upp det som för stunden förekommer i 
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elevernas värld, men även att försätta eleverna i situationer och ge dem uppgifter som ger 

förståelse för de fenomen som relateras till vad de ska lära sig. Att arbeta utifrån elevers 

erfarenheter innebär att man arbetar med deras medvetande och elever måste göras medvetna 

om sådant som vi vuxna tar för givet. Lärare måste vara medvetna om hur de själva tänker 

och hur elever tänker för att elever ska kunna lära sig hur de ska lösa problem. Enligt den 

amerikanske utbildningsforskaren Lee Shulman i Wickman och Persson (2009) bör lärares 

kunskapsbas omfatta bland annat följande områden: 

• Ämneskunskaper får lärare dels från sin lärarutbildning och dels genom erfarenheter, 

från arbetslivet och från egen läsning    

• Kunskaper i metodik handlar om användningen av olika material och arbetssätt       

• Kunskaper i Lärande hanterar hur elever lär och om hur lärare kan samspela med sina 

elever i olika undervisningssituationer.  

Utifrån ovanstående så bör läraren ha ämneskunskaper, kunskaper om arbetsmetoder samt en 

social förmåga för att kunna möta elever i deras erfarenheter och i deras känsloliv. 

 

4. Metod och tillvägagångssätt   

I vårt metodavsnitt belyser och argumenterar vi för vårt val av metod utifrån tidigare 

forskning. Därefter presenterar vi urvalet och beskrivningen av vårt frågeformulär. Vi 

kommer att belysa vår studies tillförlitlighet, vilka etiska aspekter och hur genomförandet och 

bearbetningen av frågeformuläret har gått till.  

Steinar Kvale (1997) definierar metoden som vägen till målet. Han säger att för att finna 

det målet måste forskaren veta vad målet är och menar att det är en viktig aspekt att ta hänsyn 

till vid valet av metod. Metod är enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang 

(1991/1997) ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Bo 

Davidsson och Runa Patel (2003) beskriver den kvantitativa och den kvalitativa metoden som 

finns inom forskningen. Valet mellan dessa beror på hur forskaren väljer att framställa, 

bearbeta och analysera insamlad information.  

• Den kvantitativa forskningen belyser Davidsson och Patel (2003) och Holme och 

Solvang (1991/1997) som forskning som innebär mätning och statisk bearbetning av 

datainsamlingen det vill säga att kvantitativa metoder omvandlar informationen till 

siffror och mängder.  
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• Den kvalitativa forskningen förklarar de ovanstående författarna som forskning där 

datainsamlingen fokuseras på mjukdata som kvalitativa intervjuer, tolkande analyser 

och observationer. 

Vi valde att använda oss av ett kvalitativt webbaserat frågeformulär för att uppnå vårt syfte 

och för att besvara våra frågeställningar i uppsatsen. Metoden att använda oss av ett 

frågeformulär ansåg vi skulle spara tid, i jämförelse med att genomföra intervjuer. Vår 

förhoppning var att genom frågeformuläret komma i kontakt med fler lärare och deras 

beskrivningar av hur de ser på miljö och miljöundervisning än vi skulle ha hunnit med genom 

att göra intervjuer. Frågeformulärets frågor var utformade så som frågor under en intervju, 

frågor som har till syfte att ge uttömmande svar. Frågeformulärets svar gav oss tillgång till 

undersökningsdeltagarnas uppfattningar om sitt eget förhållningssätt till miljö och 

miljöundervisning. Vi ville utifrån lärarsvaren undersöka hur lärare förhåller sig till 

miljöbegreppet utifrån sina egna miljökunskaper och intresse, vilka kunskaper om miljö de 

förmedlar till eleverna och vilka möjligheter det finns för miljöundervisningen. 

   För att lättare kunna utläsa lärarnas svar och lättare se olika samband mellan dem delade vi 

in lärarsvaren i olika kategorier: lärares förhållningssätt till miljö och miljöundervisning 

utifrån sina egna miljökunskaper, kunskaper om natur och miljö som lärarna förmedlar till 

eleverna och miljöundervisningens möjligheter. Frågorna som tillhör kategorin 

miljöundervisningens möjligheter handlar om vilka möjligheter det finns för lärarna att 

genomföra miljöundervisning. Lärarsvaren har vi sammanställt och bearbetat svaren så de blir 

fullständiga meningar.  

  

4.1 Urval  

Vi valde att skicka ut frågeformuläret till lärare inom grundskolans tidigare år. Vi riktade in 

oss på lärare som var verksamma i förskoleklass och upp till år 4. Vi har även med en lärare 

som arbetar i år 6 fast vår undersökning riktar in sig på lärare som är verksamma till och med 

år 4. Vi ansåg inte att det var nödvändigt att ta bort lärarsvaret. Vi ansåg att 12 lärare gav 

tillräckligt med information så att vi kunde uppnå vårt syfte med uppsatsen. Utifrån 

uppsatsens syfte delade vi in lärarna i två grupper. Vi gjorde uppdelningen för att se 

eventuella skillnader. Den första gruppen är lärare som arbetat fler år i verksamheten medan 

den andra gruppen lärare har arbetat färre år i verksamheten. Med fler år i verksamheten avser 
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vi lärarna som har arbetat fler än 15 år inom verksamheten med färre år avser vi lärarna som 

arbetat färre än 15 år inom verksamheten.  

Det första temat i frågeformuläret belyser vilken lärarbakgrund lärarna har. Vi riktade in 

oss på vilken tjänst de har, vilken utbildning de har och hur länge de har varit verksamma 

lärare. Aspekter som kön och ålder lyfts inte fram då vi ansåg att det inte var relevant för 

studien. Förutom en lärare så arbetar samtliga lärare i ålderspannet från förskoleklass till år 4. 

 

Lärare med flera år i verksamheten 

 

 Lärare 
 

Tjänst Utbildning  Examensår 

 Lärare 1 Fritidspedagog 
6-11 åringar 

Förskollärarutbildning   1968 

 Lärare 2 Arbetar i förskoleklass Förskollärarutbildning  1973 

 Lärare 3 
 

Arbetar i årskurs 3 Lågstadielärare  1977 

 Lärare 4 Arbetar i förskoleklass Fritidspedagogutbildning  1979 

 Lärare 5 Arbetar i förskoleklass Fritidspedagogutbildning  1985 

 Lärare 6 Arbetar i förskoleklass Fritidspedagogutbildning  1986 

 Lärare 7 Arbetar i förskoleklass Förskollärarutbildning  1990 

 

Lärare med färre år i verksamheten 

 

 

 

 

 Lärare 
 

Tjänst Utbildning Ämnen/Inriktning Examensår 

 Lärare 8 Fortbildar pedagoger  
om miljö 
 

Grundskollärarutbildning  
Årskurs 4-9 

Ma, No, Har en fil.kand. 
i pedagogik  

1995 

 Lärare 9 Idrottslärare och 
arbetslagsledare.  
Arbetar i årskurs 
1, 3 och 4 

Idrottslärarutbildning Idrott 2000 

 Lärare 10 Arbetar i årskurs 6 
 
 

Grundskollärarutbildning 
Årskurs 1-7 

Ma, No och Idrott 2000 

 Lärare 11 
 

Arbetar i årskurs 2 
 

Lärarutbildning Ma, No och Miljö 2005 

 Lärare 12 Arbetar i årskurs 2 Nya lärarutbildningen  
gymnasielärarutbildning 

Svenska och Religion 2006 
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4.2 Utformning av frågeformulär 

Det finns olika typer av frågeformulär och de kan variera vad gäller utformning, syfte och 

utseende. Forskningsmässiga frågeformulär måste enligt Martyn Denscombe (2009) vara 

utformade för att samla information som kan användas som data för analys. Frågeformulärets 

uppgift är inte att förändra människors attityder eller förse dem med ny information utan 

syftet är att upptäcka saker. Frågeformuläret ska bestå av frågor och alla deltagare bör få 

samma frågor vilket underlättar bearbetningen av svaren. Att använda webbaserade 

frågeformulär som metod är mest produktivt när det finns ett stort antal deltagare som är 

utspridda på olika ställen, när informationen/frågorna är okomplicerade och när personlig 

interaktion inte behövs.           

Inför frågeformulärutskicket så utformade vi frågeformuläret som är kategoriserat utifrån 

vårt syfte och våra frågeställningar. Det finns olika sätt att ställa frågor och Denscombe 

(2009) nämner att forskare kan använda sig av öppna frågor vilket tillåter att 

undersökningsdeltagarna själva formulerar svaret och av Slutna frågor som inte ger 

undersökningsdeltagarna samma möjlighet att formulera egna svar eftersom svarsalternativen 

exempel besvaras med ”ja” och ”nej”. Vi valde öppna frågor eftersom vår förhoppning var att 

lärare skulle besvara frågorna så utförligt som möjligt. Under varje kategori finns det olika 

många frågor för undersökningsdeltagarna att besvara.  

Första kategorin belyser lärarbakgrunden. Vi anser att det är intressant att se vilken tjänst de 

har, hur länge de varit verksamma samt vilken utbildning de har och vilken årskurs de är 

verksamma i för tillfället.  

Den andra kategorin belyser hur lärarna uppfattar sitt förhållningssätt till miljö och 

miljöundervisning utifrån sina egna natur- och miljökunskaper. Vi ville ta reda på lärarnas 

eget intresse för natur och miljö, vilka deras natur- och miljökunskaper var, varför lärare ska 

undervisa om miljö och vad som är väsentligt att ta upp i miljöundervisningen.    

Den tredje kategorin belyser vilka kunskaper om natur och miljö som lärare förmedlade 

till eleverna. Vi ville ta reda på hur och i vilka miljöer naturmötet sker, med andra ord i vilka 

miljöer det sker ett möte med naturen. Vi ville få svar på hur lärarna förmedlade 

miljökunskaper och om hur lärarna upplever att eleverna har tillägnat sig kunskaperna. Samt 

om lärarna upplevde att eleverna hade ett miljöintresse. 

Den fjärde kategorin belyser miljöundervisningens möjligheter. Vi ville få insikt i hur 

lärarnas bild av miljöundervisningen såg ut, om miljöundervisningen har förändrats under 
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deras yrkeskarriär och om arbetsgivaren anordnat någon fortbildning som berör 

miljöundervisningen. Genom våra frågor hoppades vi få vårt syfte och våra frågeställningar 

besvarade. 

 

4.3 Etiska överväganden 

I studier där människor deltar är de etiska aspekterna mycket viktiga. Kvale (1997) menar att 

de etiska frågorna ska finnas med under hela forskningsprocessen. Davidsson och Patel 

(2003) poängterar vikten av att informera deltagarna om studiens syfte och tillvägagångssätt 

förslagsvis i ett informationsbrev. Där ska det även framkomma hur forskaren kommer att 

behandla den insamlade informationen och huruvida bidragen kommer att behandlas 

konfidentiellt eller inte. Vetenskapsrådet (2002) har skapat etiska riktlinjer för hur en forskare 

ska behandla insamlad information. Det finns således fyra grundkrav som forskaren måste ha 

med i beräkningen. Det första kravet är informationskravet där forskaren ska informera 

berörda undersökningsdeltagare om undersökningens syfte och vilka villkor som 

undersökningsdeltagarna kan förvänta sig. De ska bland annat informeras om att deltagandet 

är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Vår information kommer inte att 

kunna spåras till de enskilda lärarna och vi informerade om att resultatet endast används i 

syftet att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Efter ett godkänt resultat så förstör vi all 

dokumentation vad gäller lärares svar på frågeformuläret.  

Det andra kravet är samtyckeskravet där undersökningsdeltagarna själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan vilket innebär att forskaren ska få undersökningsdeltagarnas 

samtycke. Samtyckeskravet uppnåddes i och med det att lärarna visade intresse att delta i vår 

undersökning och först när vi hade fått klartecken från dem så skickade vi ut frågeformuläret. 

En rekommendation som vetenskapsrådet ger är att forskaren ska fråga om uppgiftslämnare 

vill veta var forskningsresultatet kommer att publiceras och detta på grund av att 

uppgiftslämnare kan ha ett berättigat krav på att få veta hur deras uppgifter har använts och 

vilka slutsatser forskaren kommit fram till. Vi valde att inte fråga om 

undersökningsdeltagarna ville ta del av vår uppsats eftersom undersökningen var anonym och 

vi inte visste vilka lärare som hade deltagit och det var ingen som efterfrågade detta. Vi anser 

att det hade roligt om de visat intresse för vår uppsats.     

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet där undersökningsdeltagarnas uppgifter ska ges 

konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 
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Enskilda människor ska inte kunna identifieras av utomstående. I vår studie informerade vi 

lärarna om att all information behandlas konfidentiellt. Lärarna anges inte med namn utan 

namnges som L1, L2, L3 och så vidare. På detta sätt kunde inte svaren kopplas till de enskilda 

lärarna. Skolorna namnges inte heller av samma orsak.  

Det fjärde kravet är nyttjandekravet där uppgifterna som undersökningsdeltagarna lämnar 

endast får användas i forskningssyfte. Uppgifterna får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt nyttjande eller till icke vetenskapliga syften. Vi informerade 

undersökningsdeltagarna i informationsbrevet att all information skulle förstöras och vi hade 

ingen anledning att delge lärarsvaren till någon obehörig.  

 

4.4 Tillförlitlighet 

Det är viktigt i samtliga forskningsstudier att forskaren är självkritisk och reflekterar över om 

resultaten är tillförlitliga. Att som forskare använda sig utav frågeformulär ställer enligt 

Denscombe (2009) höga förväntningar på tillförlitligheten hos deltagarna. Forskaren förlitar 

sig på att deltagarna lämnar ärliga svar på frågorna som forskaren önskar svar på. I detta 

avseende skiljer sig denna typ av data från den som forskare kan få när metoder som 

exempelvis intervjuer och observationer används. Den kvalitativa forskningens trovärdighet 

är enligt Denscombe (2009) inte lätt att bedöma eller kontrollera och menar att kvalitativ 

forskning inte går att verifiera på samma sätt som den kvantitativa forskningen. Forskare får 

istället använda sig av en försäkran om att undersökningens kvalitativa data har framställts 

och granskats i överensstämmelse med god praxis.          

 

4.5 Genomförandet av den empiriska studien 

Vi mailade ett informationsbrev till samtliga arbetslagsledare och rektorer till de skolor som 

vi hoppades ville delta i vår studie. Vi presenterade oss själva, studiens syfte, frågeformulärets 

upplägg samt etiska aspekter (Se bilaga 1) och frågade om de var intresserade av att delta i vår 

studie. När lärarna medgivit att de ville delta skickade vi ut ett tackbrev och frågeformuläret 

som ett worddokument (se bilaga 2) i fall de ville skriva ut frågeformuläret och begrunda 

frågorna innan de besvarade frågeformuläret (se bilaga 3). Frågeformuläret bifogades som en 
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elektronisk länk där lärarnas svar behandlades direkt i google dokumentet1. Att konstruera ett 

frågeformulär via Internet är enligt Denscombe (2009) fördelaktigt eftersom de är enkla att 

konstruera för forskaren och enkla för undersökningsdeltagarna att besvara eftersom de fyller 

i svaren och skickar in svaren genom att trycka på ”skicka” knappen. Lärarnas svar 

behandlades automatiskt i ett kalkylprogram (se bilaga 4). Nackdelarna att använda ett 

frågeformulär kan vara att svaren inte fylls i ordentligt och att svaren kan bli kortfattade. Vi 

återkommer mer om frågeformulärets fördelar och nackdelar under nästa rubrik och i vår 

resultatdiskussion. 

 

4.6 Bearbetning av den empiriska studien 

Att som forskare använda sig utav kvalitativa metoder för att samla in data handlar om att 

omvandla det som observeras, rapporteras eller registreras till data i form av skrivna ord. Det 

finns enligt Denscombe (2009) en femstegs process när forskare ska analysera data. Dessa 

steg är följande;  

Steg 1, är iordningsställandet av insamlad data och vi valde att skriva ut svaren för att få 

översikt över dem. 

Steg 2, är inledande utforskning av insamlad data och vi valde att kommentera och föra 

anteckningar på utskrifterna för att få idéer till vår diskussion.  

Steg 3, är själva analysen av data där vi valde att jämföra svaren mellan lärarna som arbetat 

fler än 15 år med lärarna som arbetat färre än 15 år.  

Steg 4, är framställningen och presentation av data och eftersom uppsatsen ska vara skriftlig 

så är vår tolkning av data skriftlig. 

Steg 5, är validering av data, men sanningshalten i frågeformulärsvar är svåra för forskare att 

kontrollera och vi har utgått från att undersökningsdeltagarna besvarade frågorna 

sanningsenligt.  

Vi har båda läst lärarnas svar, men vi valde att dela upp de utskrivna svaren när vi skulle 

sammanställa dem och kom fram till en gemensam tolkning av svaren. Sedan analyserades 

svaren utifrån uppsatsens frågeställningar. Det finns som sagts tidigare både fördelar och 

                                                 
1 Vårt webbaserade frågeformulär är konstruerat i ett program som heter google docs och är ett google dokument 
Där kan man välja mellan olika typer av dokument. Vi valde att använda oss av det dokumentet som heter 
formulär, där kan man välja mellan olika typer av mallar för frågeformulär. Svaren från deltagarna behandlas i 
ett kalkyldokument och varje fråga i formuläret får en egen kolumn i kalkylbladet vilket gör det enkelt för oss att 
se vad de olika deltagarna svarat på samma fråga.   
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nackdelar med att använda ett kvalitativt frågeformulär. Några fördelar och nackdelar enligt 

Denscombe (2009) är: 

Fördelar: 

� Frågeformulär kan ge mycket data för en relativt liten kostnad för material, pengar och 

tid 

� Frågeformulär är lättare att planera än en intervju eftersom frågeformuläret kan 

skickas oanmält till undersökningsdeltagarna 

� Vid användandet av frågeformulär får forskaren exakt data och forskaren kan använda 

som vi gjort, ett litet mer avancerat dataprogram där svaren automatiskt placeras in i 

rätt frågekolumn 

Nackdelar:   

� Sanningshalten i frågeformulärsvaren är svåra för forskaren att kontrollera 

� Ofullständiga svar eller dåligt ifyllda svar i frågeformuläret 

 

Vår erfarenhet av frågeformulärets fördelar och nackdelar stämmer väl överens med 

ovanstående punkter. Vårt frågeformulär var gratis och gick relativt snabbt att skapa vilket 

innebar att vi kunde ägna tid åt att skriva vår bakgrund. För att få exakt data så använde vi oss 

av ett kalkyldokument som automatiskt placerade lärarsvaren i rätt kolumn. Vad gäller 

nackdelarna så är det svårt för forskare att kontrollera sanningshalten så vi var tvungna att lita 

på att lärarna besvarat frågorna uppriktigt. Den andra nackdelen som Denscombe (2009) 

nämner är att undersökningsdeltagarna kan lämna ofullständiga eller dåligt ifyllda svar. 

Dessvärre så stämde det generellt in på våra lärarsvar då de var både ofullständiga, 

felbesvarade och dåligt ifyllda. Vår förhoppning och vår förväntan att lärarna skulle vilja 

delge oss mer än vad de gjorde. Vi fick utgå från den information som lärarna delgav oss. 

Men med tanke på hur många lärare vi gav möjligheten att delta i vår undersökning och hur få 

som valde att delta så är vi ändå nöjda med studien.  
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5. Resultat   

I vårt resultat har vi enbart med vår sammanfattning och analys av frågeformulärsvaren (se 

bilaga 5) från lärare som är verksamma i förskoleklass upp till år 4 förutom ett undantag då en 

av lärarna arbetar i år 6. Ungefär hälften av lärarna har arbetat fler år i verksamheten och de 

andra lärarna har arbetat färre år i verksamheten.  

 

5.1 Lärares uppfattningar om sitt förhållningssätt till miljö och 

miljöundervisningen utifrån sina egna miljökunskaper   

Under denna rubrik redogör vi för vår andra frågeställning det vill säga, hur lärare uppfattar 

sitt förhållningssätt till miljö och miljöundervisningen utifrån sitt intresse och sina 

miljökunskaper. Här ingår även varför lärare ska undervisa om miljö och vad som är 

väsentligt att ta upp i undervisningen (innehåll). 

  

Sammanfattning av hur lärare som arbetet fler än 15 år har besvarat frågorna 

Tre av de dessa lärare har ett stort eller ett mycket stort miljöintresse, de beskriver även att de 

sopsorterar och cyklar istället för att köra bil. En lärare har ett ringa natur- och miljöintresse 

och en lärare är engagerad och arbetar utomhus för att eleverna ska få en positiv natur och 

miljösyn. Två av de sju hänvisar sina natur- och miljökunskaper till lärarutbildningen och en 

av dem har även 15hp utomhuspedagogik. En lärare anser sig ha ringa natur- och 

miljökunskaper och de fyra övriga har goda eller mycket goda natur- och miljökunskaper 

genom eget lärande och hänger med i miljödebatten. Samtliga lärare anger genomtänkta svar 

om varför lärare ska undervisa om miljö. De anser bland annat att eleverna ska vara rädda om 

miljön och bli miljömedvetna. Enligt lärarna är väsentligt innehåll i miljöundervisningen 

bland annat Allemansrätten, mänsklig påverkan på natur och miljö och sopsortering.  

 

Sammanfattning av hur lärare som arbetet färre än 15 år har besvarat frågorna 

Samtliga lärare har ett miljöintresse och tre av de fem lärarna befinner sig gärna i skog och 

mark. Tre av de fem lärarna beskriver sitt personliga miljöengagemang som relativt stort 

eftersom de sopsorterar, använder bilen i så liten utsträckning som möjligt och handlar 

ekologiskt. Vad gäller lärarnas kunskaper om natur och miljö så hänvisar tre av de fem lärarna 

till sin lärarutbildning och de övriga hänvisar enbart till att de anser sig ha medelgoda och 



Örebro universitet 
Akademin för Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
Pedagogik med didaktisk inriktning c 
C-uppsats 
Nina Ramström & Madelene Ångman 
Handledare: Britt Tellgren 
 

26 

stora natur- och miljökunskaper. Samtliga lärare anger genomtänkta svar om varför lärare ska 

undervisa om miljö. De anser bland annat att eleverna ska vara rädda om miljön och bli 

miljömedvetna. Enligt lärarna är väsentligt innehåll i miljöundervisningen bland annat 

sopsortering, kretslopp, vattenrening, artkunskap, Allemansrätten och hur djuren lever och hur 

de förändras under årstiderna.    

 

Vår tolkning av lärarsvaren  

Lärarnas intresse 

Det har visat sig att de flesta lärare i vår studie har ett natur- och miljöintresse och gillar att 

vistas ute i skog och mark, men det är endast en lärare som har ett ringa natur- och 

miljöintresse.  En del lärare kopplar sitt natur- och miljöintresse till fritidsaktiviteter som 

trädgårdsskötsel och orientering. Fyra av de tolv lärarna beskriver även sitt engagemang för 

miljön genom att ha en allmän miljömedvetenhet då de sopsorterar, handlar ekologiskt och 

använder sin bil så lite som möjligt. Denna miljömedvetenhet kan kopplas till det moraliska 

förhållningssätt som enligt Björneloo (2008) innebär att vi ska ”leva som vi lär”. Människors 

levnadssätt hindrar eller främjar en hållbar utveckling. Vår studie visar att vi lärare behöver 

tänka miljömedvetet och att vi måste göras medvetna om att vi påverkar eleverna i och med 

vårt förhållningssätt i alla situationer, oavsett vad det handlar om. Detta kopplar vi till Sandell 

m.fl. (2003) som menar att människans miljömoral handlar om vårt förhållningssätt gentemot 

naturen och även till Granberg (2000) som menar att våra handlingar och attityder överförs till 

våra barn. Det kan även vara som en av lärarna skrev, att det är barnen som påverkar sina 

föräldrar när de berättar om vad de lärt sig i skolan. Vårt moraliska förhållningssätt har stor 

betydelse för hur vi undervisar och förmedlar kunskaper. Det är vår skyldighet att få eleverna 

intresserade och nyfikna på vår natur och miljö och det är det betydelsefullt vilket 

förhållningssätt vi utsänder. Eftersom barnen påverkas av våra handlingar anser vi likt 

Granberg (2000) att det är lärares skyldighet att överföra engagemang och framtidshopp. 

Granberg (2000) menar att barns miljömedvetenhet grundläggs i tidig ålder genom att de 

vistas i miljöer där miljötänkande finns. Vi ställer oss frågande till hur lärarnas engagemang 

och intresse kan påverka eleverna. Ett positivt förhållningssätt anser vi, efter genomförda 

VFU-perioder, väcker elevernas intresse och nyfikenhet. 
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Lärarnas kunskaper 

På frågan vilka lärares natur- och miljökunskaper är så är det ingen av lärarna som har 

besvarat frågan utan de har besvarat hur deras natur- och miljökunskaper är. Lärarna med 

färre år i verksamheten hänvisar sina natur- och miljökunskaper i större utsträckning till sin 

utbildning än lärarna med fler år i verksamheten. Utifrån vad en lärare svarar på frågorna så 

märks det att den läraren har stora natur- och miljökunskaper som läraren förmedlar till 

eleverna trots att läraren inte anger någon akademisk natur- och miljökunskap. Det är två av 

lärarna med fler år i verksamheten som hänvisar sina natur- och miljökunskaper till sin 

utbildning varav den ena är fritidspedagog och har 15hp i utomhuspedagogik. Detta kopplar 

vi till Wickman och Persson (2009) som anger att lärares natur- och miljökunskaper måste 

innebära att de kan sitt ämne, att de måste ha idéer om hur de kan undervisa och hur de kan 

förmedla sina kunskaper. Efter vad studien av lärarnas svar visar verkar akademiska 

kunskaper inte vara avgörande för vilka kunskaper som förmedlas till eleverna. Det som krävs 

allra mest är att lärarna själva har ett intresse för natur och miljö och att de även har ett 

intresse att förmedla kunskaper. Det är till fördel om lärarna som Wickman och Persson 

(2009) beskriver, att lärarna kan sitt ämne och har idéer om hur de kan undervisa och att de 

inte begränsar kunskaperna som de ska förmedla till eleverna.  

 

Lärarnas egna åsikter om varför de ska undervisa om miljö 

På frågan varför lärare ska undervisa om miljö lämnar samtliga lärare svar som enligt oss 

upplevs genomtänkta. Med tanke på deras svar verkar miljö för dem vara en angelägen fråga. 

Dessutom hänvisar en lärare till Lpo 94 där det står att elever ska ta ansvar för den miljö de 

själva är med och påverkar. Lärarna nämner bland annat att elever ska vara rädda om miljön 

och påverka den positivt samt att eleverna ska vara miljömedvetna. Alla lärare beskriver ett 

vårdande tankesätt för miljön och menar att barnen är morgondagens beslutsfattare. Lärarna 

anger att barnen är vår framtid och att de ska lära sig att värna om och förvalta vår miljö och 

detta innebär enligt Rydén m.fl. (2003) att eleverna får kunskap och erfarenheter inför 

framtiden. Enligt Hagadeklarationen (Skolverket 2002) ses utbildning som en nödvändighet 

för att öka medborgarnas förmåga och vilja att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Det är 

enbart en av lärarna som nämner begreppet Hållbar utveckling, men det beskrivs inte hur 

läraren arbetar för en hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling finns i läroplanerna, 

men det ges ingen beskrivning av vad hållbar utveckling innebär eller hur lärare kan arbeta för 
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en hållbar utveckling i undervisningen. I exempelvis SOU 2004:104 beskrivs begreppet 

hållbar utveckling som abstrakt och att det inte är så lätt att konkretisera. Vi uppfattar att det 

blir en svårighet för lärare att veta vad och hur de ska undervisa om hållbar utveckling. Vi ser 

ändå att det finns stora möjligheter för ett genomförande av hållbar utveckling i 

undervisningen eftersom det kan integreras i alla ämnen och att många olika områden kan 

beröras. Undervisningen är enligt Vernersson (1995) en utmaning som varje lärare ställs inför 

och det handlar även om vilka val som lärare gör angående undervisningens innehåll. En av 

lärarna anger att lösningar på miljöproblem är väsentligt undervisningsinnehåll och detta är 

det lärarsvar som främst kan kopplas till Hållbar utveckling. Ett av målen med Utbildning för 

hållbar utveckling är att eleverna ska uppleva det meningsfullt att engagera sig i frågor som 

rör hållbar utveckling (Öhman & Östman 2004).  

 

Lärarnas svar på vad de tycker är väsentligt att ta upp i undervisningen 

Hälften av lärarna anser att sopsortering är väsentligt innehåll i miljöundervisningen och 

kopplar samman miljö med sopsortering. Det är många av lärarna i förskoleklasserna som 

lägger fokus på sopsortering och på att de tillsammans med eleverna ska städa efter sig när de 

är ute i naturen. En av dessa lärare uttrycker att ”på den nivå jag undervisar ingår sopsortering 

och att inte skräpa ned”. Två av lärarna knyter även an återvinning och kretslopp i samband 

med att de sopsorterar tillsammans med eleverna. En av dem undervisar om sambandet om att 

allt hänger ihop och ingenting försvinner och kopplar ihop sopsortering och klimatfrågor. 

Utifrån dessa lärarsvar är vår tolkning att dessa lärare har ett kretsloppstänkande, vilket kan ge 

elever en helhetsbild av vad som händer med material vid kompostering och återvinning. Ett 

helhetstänkande kan innebära att lärare inte bara visar barnen att man lägger skräp i olika 

tunnor, utan även ger en förklaring vad som senare händer med materialet.  Vi tolkar 

lärarsvaren som att det är sopsortering som dominerar i miljöundervisningen och att lärarna 

skiljer på natur och miljö. Vi upplever att natur för lärarna innebär exempelvis djur och växter 

och att miljö framförallt innebär sopsortering. Enligt Öhman och Östman (2004) utgör 

miljöutbildning en av grunderna till Utbildning för hållbar utveckling. Utifrån 

beskrivningarna av Utbildning för hållbar utveckling tolkar vi det som att sopsortering kan var 

en bra utgångspunkt, men att det behövs sättas in i ett större sammanhang. Det kan innebära 

att förklara vad som händer med alla sopor när de har slängts. Miljöundervisningen behöver 

enligt oss inte vara komplicerad bara för att området är stort och vi anser precis som Pramling 
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(1994) att det gäller att anpassa undervisningen efter elevernas ålder. Enligt Lpo 94 ska 

eleverna känna till förutsättningarna för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska 

sammanhang och undervisningen ska belysa hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för 

att skapa en hållbar utveckling.  

 

5.2 Kunskaper om natur och miljö som lärarna förmedlar till eleverna 

Under denna rubrik redogör vi vår tredje frågeställning det vill säga, vilka kunskaper om 

miljö som lärare förmedlar till eleverna och hur de upplever att eleverna tillägnat sig 

kunskaperna. Vi redovisar även hur naturmötet sker och i vilka miljöer, slutligen redogör vi 

lärarnas upplevelse av, om eleverna har ett miljöintresse.   

 

Sammanfattning av hur lärare som arbetet fler än 15 år har besvarat frågorna 

De flesta lärare anser att naturmötet sker i skogen eller i skolans närområde. Två av dessa 

lärare anser även att naturmötet sker i klassrummet när de pratar om miljö. Eleverna får läsa 

böcker, se film och så vidare. Två av dessa lärare förmedlar miljökunskaper genom att 

sopsortera. De övriga fem lärare anser att miljökunskaperna framförallt förmedlas genom att 

vara ute i naturen. Två av dem anger även att förmedlingen sker genom elevernas eget 

utforskande, att eleverna får se på film och genom olika experiment, diskussioner och av 

faktakunskaper. Lärarna upplever att eleverna har tillägnat sig miljökunskaperna då de är 

nyfikna och vetgiriga, men nämner även att en del elever är svåra att nå och få intresserade av 

natur och miljö.   

 

Sammanfattning av hur lärare som arbetet färre än 15 år har besvarat frågorna 

Samtliga lärare arbetar praktiskt, med elevers sinnen, i och med att de utför en del experiment, 

där de exempelvis gräver ner olika material. Två av de fem lärarna gräver ned olika material 

för att se vilka som förmultnar och vilka som inte gör det. Två av de fem lärarna använder 

olika källor i miljöundervisningen som exempelvis film, studiebesök och böcker. Samtliga 

lärare besvarar att naturmötet sker ute i skogen, dessutom anser en av lärarna att naturmötet 

sker inomhus och på studiebesök. De flesta av lärarna upplever att eleverna är 

miljöintresserade, men att intresset varierar. Miljöintresset märks genom att eleverna är aktiva 

och nyfikna. En av lärarna upplever inte att eleverna har något miljöintresse.       
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Vår tolkning av lärarsvaren 

Lärarnas svar på var och hur de anser att elevernas möte ned naturen sker 

De flesta lärare anser att naturmötet sker ute i skogen och i skolans närområde. Dessutom 

anser tre av de tolv lärarna att naturmötet även sker inomhus, på studiebesök och när eleverna 

får läsa böcker och se på film. Vi anser att förutsättningarna för lärande sker när eleverna får 

vistas i den miljö de ska lära sig om. Samtliga lärare arbetar praktiskt genom att vara ute i 

naturen och menar att förmedlingen av kunskaper sker genom elevernas eget utforskande. 

Genom att vara utomhus anser vissa av lärarna att elevernas nyfikenhet och upptäckarglädje 

väcks. Lärarnas synpunkter kan jämföras med Lpfö 98 som anger att utomhusvistelse 

engagerar barnens alla sinnen och barnen får uppleva upptäckarglädje, spänning och 

gemenskap.  

 

Vilka kunskaper om miljö som lärarna väljer att för medla till eleverna 

Två av lärarna förmedlar natur- och miljökunskaper enbart genom sopsortering. En av lärarna 

menar att miljökunskaper förmedlas genom spontana utbildningsstunder när de är på 

utflykter, vilket vi tolkar som att det är eleverna som skapar utbildningsstunderna då de frågar 

om olika saker om naturen när de befinner sig i den. Men vår förhoppning är att det finns en 

tydlig tanke bakom dessa spontana utbildningsstunder, att tanken med de spontana 

utbildningsstunderna är att det ska vara en typ av miljöundervisning. Andra lärare beskriver 

undervisning som kan kopplas till ekologiområdet inom miljöundervisningen, exempelvis 

artkunskap och årstidernas växlingar. De flesta lärare beskriver att eleverna ska lära sig att 

vara rädda om naturen, detta är även en tanke inom Hållbar utveckling. Wickenberg (2002) 

menar att lärandet inom miljöundervisningen har ändrat fokus från att enbart handla om 

ekologi, till att den håller på att övergå till Hållbar utveckling. Detta är ingenting vi tydligt 

kan märka när vi läser lärarnas beskrivningar. Det vi kan se är att undervisningen framför allt 

handlar om ekologi och främst om växter och djur. Utifrån de flesta av de svar vi fått verkar 

inte miljöfrågor ha någon tydlig plats i undervisningen.    
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Lärarnas uppfattningar av hur eleverna tillägnar sig kunskaperna 

På frågan om hur lärarna upplever att eleverna tillägnat sig miljökunskaperna så är det inte så 

många lärare som besvarar frågan utan anger istället hur miljöundervisningen går till. En 

lärare upplever att eleverna blir kunniga och engagerade genom att använda olika källor i 

miljöundervisningen, vilket även nämns som riktlinjer i Skola för hållbar utveckling då skolan 

ska arbeta med en mångfald av metoder (Skolverket 2010). Genom att använda sig utav olika 

källor så tolkar vi det som att det är enklare att nå alla elever eftersom att målet är att få så 

många elever som möjligt intresserade. En lärare anger att en del elever är mycket 

intresserade, men att många elever är svåra att nå och läraren skriver dessutom att dessa 

frågor inte är viktigast. Att läraren skriver att dessa frågor inte är viktigast anser vi är lärarens 

tolkning av elevernas intresse och inte att det är läraren som anser att miljöfrågorna är 

oviktiga. 

 

Lärarnas uppfattningar om elevernas intresse 

På frågan om hur lärarna upplever att eleverna har ett miljöintresse så svarar de flesta lärarna 

att de märker att eleverna är intresserade genom att de är aktiva och nyfikna. Några av lärarna 

anser att vissa elever är mindre intresserade och svåra att nå. Ingen av lärarna beskriver vad 

som kan göras för att fånga alla elevers intresse eller åtminstone fånga så många som möjligt. 

Det gäller enligt Pramling (1994) att anpassa undervisningen utifrån elevernas erfarenheter. 

En av lärarna skriver att elevernas miljöintresse inte är något som märks av. Vi funderar på 

om eleverna är allmänt ointresserade eller om läraren menar något annat med miljöintresse. 

Denna lärare kanske inte anser att den undervisat om miljö, trots att denna lärare beskriver 

olika arbetssätt som vi anser handlar om miljö. Det handlar återigen om att kunskaperna måste 

anpassas efter elevers förutsättningar, ålder och erfarenheter, och att det är lärarens uppgift att 

få så många elever som möjligt intresserade. En förutsättning är att lärare finner 

undervisningen som meningsfull och engagerar sig i sin undervisning och i sina elever. Lärare 

behöver enligt oss vara kompetenta och intresserade så att eleverna blir nyfikna inför vad de 

ska lära sig. Vi anser likt Öhman och Östman (2004) att läraren måste ha ett demokratiskt 

förhållningssätt gentemot sina elever så att eleverna blir delaktiga. Eleverna bör enligt oss 

även få delta i planeringen av undervisningen.        
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5.3 Miljöundervisningens möjligheter 

Under denna rubrik har vi för avsikt att redogöra lärarnas bild av miljöundervisning och om 

den har förändrats från det att de började sin yrkeskarriär fram till nu. Vi ska även redogöra 

om lärarna erbjudits någon fortbildning som berör miljöundervisningen och de övriga 

synpunkterna som lärarna hade.   

 

Sammanfattning av hur lärare som arbetet fler än 15 år har besvarat frågorna 

Två av dessa lärare anser sig ha väldigt goda påverkningsmöjligheter och beskriver bland 

annat att den blir vad de gör den till.  Tre av de sju lärarna anser att miljöundervisningen 

skulle integreras i vardagen och ges mer tid så att de kunde vara ute mer i skogen och ha fler 

utomhusaktiviteter. Sex av de sju lärarna anser att miljöundervisningen har förändrats under 

deras verksamma år. Tidigare fanns inte det miljötänk som finns idag, men en lärare anser inte 

att miljöundervisningen har förändrats för de har alltid arbetat med miljö och 

naturundervisning. En lärare är miljöombud och får gå på fortbildningar som berör 

miljöundervisningen. Två av de sju lärarna har tidigare fått gå på fortbildning och en lärare 

arbetar på en skola där samtliga lärare får gå på fortbildning, de tre övriga lärarna har inte 

blivit erbjuden någon fortbildning eller så finns det miljöombud på skolorna.    

 

Sammanfattning av hur lärare som arbetet färre än 15 år har besvarat frågorna 

Enligt tre av dessa lärare ges inte miljöundervisningen tillräckligt med tid, men enligt de 

andra två är påverkningsmöjligheterna bra och miljöundervisningen blir vad man gör den till. 

Det är enbart en lärare som anser att miljöundervisningen har förändrats sedan läraren började 

sin yrkeskarriär. Vad gäller fortbildning som berör miljöundervisning så har tre av de fem 

lärarna inte blivit erbjuden någon fortbildning, men en lärares arbetsgivare anordnar 

kontinuerliga fortbildningar i hållbar utveckling.   
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Vår tolkning av lärarsvaren  

Lärarnas bild av miljöundervisningen 

På frågan om hur lärarna ser på sin miljöundervisning menar vissa av lärarna skriver att den är 

bra och att den är som de önskar att den skulle vara. Andra lärare menar att 

miljöundervisningen blir vad de gör den till.  Det är svårt för oss att förstå vad dessa lärare 

menar när de svarar att miljöundervisningen blir vad de gör den till. Det är svårt att genom 

detta svar förstå vilka ambitioner för miljöundervisning som finns. På frågan vad de har för 

möjligheter att påverka miljöundervisningen svarade en tredjedel av lärarna att de anser sig ha 

goda påverkansmöjligheter. En lärare anser sig ha bättre påverkansmöjligheter efter att ha 

genomfört sin kurs i utomhuspedagogik. Hälften av lärarna anser dock att 

miljöundervisningen inte ges tillräckligt med tid och att den borde integreras i vardagen. 

Vi ställer oss frågande till vad är det som hindrar den enskilda läraren att göra det?  

Öhman och Östman (2004) beskriver i sin kartläggning  att lärarna som deltog i deras 

undersökning angav tre hinder för miljöundervisningen, tid till samarbete, brist på stöd i 

utvecklingsarbete samt att lärarutbildningen inte gav relevanta kunskaper om miljö och 

miljöfrågor.  

   Om miljöundervisningen blir vad lärarna gör den till så borde de kunna utveckla den och 

integrera den i vardagen. De anger dessutom att fokus inte ligger på miljöundervisning utan 

på läs- och skrivundervisningen. Det har det alltid gjort och kommer antagligen alltid att göra, 

att kunna läsa och skriva tillhör allmänbildningen och fokus ska ligga där. Men tar läs- och 

skrivundervisningen så stor plats som en del lärare anger?  En av lärarna uttrycker att det är 

viktigt att eleverna får miljöundervisning, men att det inte ges tillräckligt med utrymme för 

den, vilket vore önskvärt. I Lpo 94 står det i strävansmålen vad elever ska lära sig, men inte 

hur lärare ska undervisa. Det framgår inte i styrdokumenten vad som anses vara ”rätt” 

miljöundervisning utan innehåller ett tolkningsutrymme som medför att enskilda lärare kan 

tolka utifrån sitt eget perspektiv. Vår fundering är om styrdokumenten är för abstrakta att 

lärare inte vet vad och hur de ska undervisa om natur och miljö.  

 

Miljöundervisningens förändring enligt lärarna 

På frågan om miljöundervisningen har förändrats från det att lärarna började sin yrkeskarriär 

fram till nu så svarade sju av de tolv lärarna att miljöundervisningen har förändrats. Tidigare 

fanns inte det miljötänk som finns idag för det pratades inte om att rädda miljön. En lärare 
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menar att förändringen de senaste åren har handlat om att göra eleverna mer medvetna om att 

vi ska vara rädda om vår miljö. En av lärarna anger att personalen stod och rökte mitt i 

barngruppen på 80-talet. Mot bakgrund av dessa lärarsvar drar vi slutsatsen att människor 

miljömoral i allmänhet har blivit bättre Sandell m.fl. (2003) menar att människans miljömoral 

handlar om vårt förhållningssätt gentemot naturen. Det är även viktigt som vi skrivit tidigare 

att vi lär eleverna positiva förhållningssätt.  

 

Satsningar på miljöutbildning 

På frågan om lärarnas arbetsgivare anordnat någon fortbildning som berör 

miljöundervisningen så är det endast hälften som anger att de har gått någon fortbildning eller 

att fortbildning anordnas kontinuerligt. En av lärarna arbetar på en skola som har fått ”Grön 

flagg” och som genomfört en del miljöuppdrag. Skolverket (2002) konstaterar att för att få ett 

brett genomförande av Utbildning för hållbar utveckling så krävs det en höjning av den 

ämnesteoretiska/didaktiska kompetensen hos lärarna. Utifrån det vår studie visar behöver 

lärare få mer djupgående kunskaper i det ämne de ska undervisa i för att kunna förmedla 

kunskap till eleverna.  

 

Övriga synpunkter från lärarna 

I frågeformuläret fanns det en övrig fråga där lärarna hade möjlighet att framföra övriga 

åsikter, det var enbart två av lärarna som gjorde det. Den ena läraren skrev att lärare ska satsa 

på de unga och den andra läraren skrev: ”Undvik katastrofteorier, låt barnen förbli 

optimistiska”. Vi anser ändå att lärare måste lägga grunden till förståelse hos barn, men lärare 

måste anpassa kunskaperna efter barngruppen. Lärare behöver inte framställa miljöproblem 

som problem, utan som miljöfrågor och att ge eleverna en förståelse för att de kan påverka 

och lösa miljöproblem. En lärare ansåg, som vi skrev tidigare att man kan undervisa om 

lösningar på miljöproblem, detta anser även vi är ett bra förhållningssätt till den negativa 

miljöpåverkan. Enligt Öhman och Östman (2004) innebär utbildning för hållbar utveckling att 

elever inte enbart ska känna till tillstånd i världen utan de ska känna engagemang och viljan 

att påverka. Det är viktigt att barn får känna delaktighet i arbetet med att rädda miljön och att 

de upplever att de har möjlighet att påverka. 
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6. Diskussion 

Vi inleder diskussionen med att diskutera valet av metod i en metoddiskussion utifrån hur väl 

metoden fungerade och om vårt syfte och våra frågeställningar besvarades. Därefter kommer 

vårt slutord där vi belyser våra tankar om examensarbetet. Vi avslutar sedan vårt 

examensarbete med förslag till vidare forskning utifrån de resultat frågeformuläret har gett 

oss.   

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av metod fungerade då vi genom vårt kvalitativa webbaserade 

frågeformulär lyckades uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar. Genom 

frågeformuläret fick vi tillgång till undersökningsdeltagarnas uppfattningar. Vi fick även en 

inblick i vilka kunskaper om natur och miljö som lärarna förmedlar till eleverna. Samt att det i 

resultatet även framkommer vilka möjligheter som finns för miljöundervisningen. Det visade 

sig utifrån lärarnas svar att antal år i verksamheten inte hade någon relevant betydelse för hur 

lärarna förhöll sig till miljöbegreppet utifrån sina egna miljökunskaper eller vilka kunskaper 

om miljö som lärarna förmedlade till eleverna. De med lärare med fler år i verksamheten 

besvarade inte frågorna på något annorlunda sätt än de med färre år  verksamheten. 

Genomförandet av frågeformuläret var relativt enkelt och smidigt. Vi ägnade tid till att 

formulera och skicka frågeformuläret och medan vi väntade på svar ägnade vi oss åt andra 

delar av uppsatsen. Vi väntade länge på lärarsvaren och av den anledningen fick vi mycket tid 

till att skriva avsnittet om tidigare forskning. Frågeformulärets utformning med fyra 

kategorier gjorde att vi fick med relevanta frågor som kunde besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Det fanns ungefär fyra frågor till varje kategori. Undersökningsdeltagarna 

svarade på frågorna på olika sätt och några höll sig inte alltid till den specifika frågans 

utformning. Som vi skrev i metodavsnittet valde vi att bifoga frågeformulär frågorna i vårt 

tackbrev så att undersökningsdeltagarna kunde förbereda sig och begrunda frågorna innan de 

besvarade den webbaserade länken. En av nackdelarna med att använda ett frågeformulär är 

att undersökningsdeltagarna ger ofullständiga svar eller att svaren är värdelöst ifyllda. Så 

upplevdes många av de svar vi erhöll. Genom de svar lärarna lämnade märktes det att de var 

engagerade på olika nivåer då de besvarade frågorna mer eller mindre utförligt. De flesta svar 

var kortfattade, och de inte hade besvarat de tillhörande underfrågorna. En del svar är 

besvarade med ett eller ett par ord och det är avsaknad på engagemang i svaren, då lärarna 
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inte verkar ha något intresse att beskriva sin verksamhet. En lärare svarade dock väldigt 

utförligt på frågorna. Denna lärare gav genomtänkta svar och besvarade frågorna så som vi 

önskade få dem besvarade.  

Vi uppfattade att några av undersökningsdeltagarna inte förstod en del av frågorna eller så 

berodde det helt enkelt på ointresse från deras sida. Vi anser att frågorna var välformulerade 

eller i alla fall så pass välformulerade att de inte kunde missuppfattas. Den fråga som vi 

upplevde komplicerad för lärarna att besvara var den fråga som berörde hur lärarna upplevde 

elevernas miljöintresse. Förslag på omformulering är; på vilket sätt visar eleverna att de har 

ett miljöintresse? Vid exempelvis en intervju hade vi kunnat vidareutveckla svaren genom att 

ställa följdfrågor, särskilt vid de frågor som undersökningsdeltagarna missuppfattade eller inte 

förstod. Vi var dock medvetna om att resultatet av ett frågeformulär kunde bli som vårt blev, 

trots välformulerade frågor. Svaren gav olika mycket information trots att samtliga 

undersökningsdeltagare fick samma frågor att besvara. Urvalet av undersökningssvaren var 

enkelt då det endast var 12 lärare som visade intresse av att delta. 

  

6.3 Slutdiskussion 

Utifrån den tidigare forskningen vi presenterat anser vi att forskningen inom miljödidaktik 

behöver realiseras på skolorna så att natur och miljöbegrepp inte förblir begrepp utan blir 

kunskaper om vår natur och miljö. Eleverna behöver tidigt få lära sig vilka 

påverkningsmöjligheter varje enskild individ har och vilka konsekvenser vårt handlande får 

för vår natur. Målet för lärare borde enligt Sandell m fl. (2003) vara att hjälpa eleverna att 

utveckla ett miljömoraliskt förhållningssätt. För att uppnå detta så krävs det en viss 

lärarkompetens och en miljödidaktisk kompetent lärare har enligt Sandell m fl. (2003) 

kunskaper om naturen och miljöproblematiken, vetenskapliga kunskaper om 

miljöundervisning och praktisk kunskap i att undervisa.      

Inför vår kommande yrkeskarriär som lärare vill vi ta med oss vad undersökningsdeltagarna 

har svarat på våra frågor och vad tidigare forskning har visat. Det behövs enligt oss mer 

kunskap om miljö och miljöbegreppet kan grundläggas i så tidig ålder som möjligt. I och med 

det så krävs det att alla runtomkring barnet engagerar sig i sin natur och i sin miljö så att det 

blir en naturlig del i barnets liv och inget som man ägnar sig åt några dagar om året eller 

någon gång ibland. Vi är efter denna uppsats ännu mer medvetna om att miljöundervisningen 

till stor del inte prioriteras eftersom den på många håll inte ges tillräcklig med tid, vilket vi 
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tycker är synd. En av lärarna i undersökningen förstärker det genom att besvara frågan; ”vilka 

möjligheter har du att realisera sin bild av tänkt miljöundervisning”? Svaret blir att fokus 

ligger på att eleverna ska lära sig läsa och skriva och att det inte finns tid till 

miljöundervisning i den utsträckning som vore önskvärt. Vi anser att läs- och skrivkunskaper 

även kan integreras i miljöundervisningen. En lärare försökte få in läsningen i sin 

miljöundervisning genom att låta eleverna läsa olika texter inom området. För oss är det svårt 

att förstå varför det inte ägnas mer tid åt miljöundervisningen. Beslut om mer tid till 

miljöundervisning måste komma från våra politiker. Undervisningsmaterial och vägledning 

finns till stor utsträckning, men mycket verkar även vara upp till den intresserade läraren att ta 

reda på. Under arbetets gång har flera nya frågor väckts och den största frågan under arbetet 

har varit varför inte miljöundervisningen ges större utrymme. Vi ställer oss frågande till 

varför hållbar utveckling ännu inte fått en betydande plats i miljöundervisningen, detta trots 

att det är närmare 25 år sedan som begreppet etablerades i Brundtlandrapporten. 

Miljöundervisningen måste kunna vara så mycket mer än det lärarna i denna undersökning 

anger. Avsaknaden av tid till miljöundervisningen är en aspekt, men vem säger att 

miljöundervisningen måste vara ett eget ämne som likt svenska schemaläggs? Vi anser att 

precis som i de tankar som finns i Utbildning för hållbar ut veckling, att miljömedvetenhet ska 

integreras i elevernas vardag, varje dag så att de utvecklar ett naturligt förhållningssätt till 

naturen och till miljön. För att återkoppla till den inledande dikten så borde människor vara 

mer oroliga för miljön. Dikten är visserligen skriven på 70-talet, men vi måste fortfarande 

visa hänsyn och förändra vårt förhållningssätt gentemot miljön. Vi kan inte ha ett här och nu 

tänkande och strunta i vad vi lämnar efter oss till kommande generationer. Vi måste ta ett 

gemensamt ansvar och för att kunna ta ansvar måste vi ge våra barn kunskaper om hur vi både 

positivt och negativt påverkar vår natur och vår miljö. Martinsson skriver att alla måste lära 

sig sörja för världen och när människan får makt nog att ställa till världssorg och så vidare 

handlar det om att människan ställt till det och att det enbart är människan som kan göra 

Jorden till en plats där människor tar hand om sig själva och sin miljö innan det är för sent att 

göra något åt miljöproblemen. Vi kan inte enbart fortsätta prata om en Hållbar utveckling 

utan vi måste även agera för en Hållbar utveckling. Eleverna behöver grundläggande och 

fördjupade kunskaper om Hållbar utveckling och kunskaperna som lärarna förmedlar måste 

vara annat än en veckas temaarbete som handlar om miljö. Skolorna och lärarna behöver 

arbeta mer miljömedvetet varje dag och det måste handla om mer än enbart sopsortering. Vi 
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anser att miljömedvetenhet måste integreras i samtliga ämnen och varje dag, inte enbart en 

vecka/läsår. Det står även i Lpo 94 att miljö som kunskapsområde ska integreras i olika 

ämnen. Det är viktigt att vi som lärare reflekterar över vårt eget förhållningssätt mot vår natur 

och miljö och vilka kunskaper som vi väljer att förmedla till eleverna. Efter den verksamhet vi 

sett inom vissa av våra VFU perioder så anser vi inte att natur och miljö får den plats i 

undervisningen som den borde ha. Skolor i allmänhet bör arbeta för en Hållbar utveckling och 

föra in detta begrepp i verksamheten. Det natur- och miljöengagemang som finns på skolorna 

idag är på många håll inte tillräckligt för att eleverna ska utveckla en självklar 

miljömedvetenhet. Vår förhoppning är att engagerade och intresserade lärare ges möjlighet att 

genomföra sin miljöundervisning och att de kan påverka andra lärare att bli intresserade. De 

lärare som inte har en självklar bild av vad miljöundervisningen innebär, behöver extra 

riktlinjer och handledning så att fler aspekter kan få utrymme i undervisningen för att 

miljöundervisningen ska bli något mer än bara sopsortering.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Vi skickade frågeformuläret främst till stadsskolor, men även till några skolor i 

ytterområdena. Undersökningsdeltagarnas svar var till stor del vad vi hade förväntat oss som 

svar på våra frågor. Svaren från undersökningsdeltagarna är så pass anonyma att vi inte vet 

vilken lärare, på vilken skola som besvarat frågorna. Det vore intressant att studera om det 

föreligger någon skillnad mellan stadsskolorna och skolorna i ytterområdena vad gäller 

engagemang kring miljöundervisningen och hur skolorna arbetar miljömedvetet. En annan 

fråga som vi anser är intressant att forska vidare om är miljöundervisningens betydelse utifrån 

ett elevperspektiv. Det vore intressant att få elevernas synpunkter kring miljöundervisningen, 

att ta reda på vilka deras faktiska kunskaper är och vad de vill lära sig eller/- och lära sig mer  

om. Det vore även intressant att forska kring föräldraperspektivet för det är inget som vi 

direkt har stött på i tidigare forskning. Det vore intressant att få veta vad föräldrarna har för 

miljökunskaper och vilka kunskaper som de delger sina barn och ungdomar. Enligt en lärare 

tillägnar sig eleverna natur- och miljökunskaperna på varierande sätt beroende på vad de har 

för invanda mönster hemifrån. Det är inte enbart skolan som har en fostrande roll utan det är i 

första hand föräldrarnas ansvar att fostra sina barn och ungdomar till ansvarskännande 

människor och miljömedvetna samhällsmedlemmar.  

   Eftersom Hållbar utveckling ännu inte är ett etablerat begrepp på de flesta skolor skulle det 

vara intressant att ta reda på vilka strategier som finns för att Hållbar utveckling ska kunna 

etableras på skolorna i större utsträckning. 
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Bilaga 1 – Informationsbrevet 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på Örebro universitet som ska skriva vårt examensarbete under 

hösten. Syftet med examensarbetet är att belysa yngre (förskoleklass upp till årskurs 4) barns 

lärande om miljö. Vi inriktar oss på vad (innehåll) och hur (metod) lärare lär ut kunskaper om 

miljö samt när lärandet kan ske.   

   

Vi kommer att använda oss av ett frågeformulär som metod och kommer att skicka ut detta 

frågeformulär till lärare som är verksamma i förskoleklass och upp till år 4. Den information 

ni ger kommer behandlas konfidentiellt och kommer inte att kunna spåras tillbaka till er. 

Svaren kommer att presenteras i ett resultat som vi sedan analyserar utifrån tidigare forskning 

inom området. Efter ett godkänt resultat så förstörs all dokumentation vad gäller lärares svar 

på frågeformuläret och det färdiga resultatet.  

  

Vi kontaktar er i första hand för att ta reda på om det finns ett intresse att medverka i vår 

undersökning och fylla i frågeformuläret. Svarar ni ja, så kommer vi att skicka 

frågeformuläret via mail (om det är ok för er) annars lämnar vi i pappersformat. Vår önskan är 

att alla eller åtminstone så många som möjligt inom arbetslaget fyller i frågeformuläret. Om ni 

har några frågor får ni gärna maila oss eller kontakta oss på telefon. Frågorna kommer bland 

annat handla om vilken betydelse miljöundervisning kan ha i grundskolans tidigare år. Hur 

lärare förhåller sig till miljöbegreppet utifrån sina egna miljökunskaper, vilka kunskaper om 

natur och miljö som lärare förmedlar till eleverna. Era svar är betydelsefulla för oss. 

  

Med vänlig hälsning 

Nina Ramström och Madelene Ångman 

 

Kontaktuppgifter: 

Nina Ramström   Madelene Ångman 

Mail: xxxxxxxx    Mail:xxxxxxxx 

Tlf: xxxxxxxx   Tlf: xxxxxxxx 

 

 



Örebro universitet 
Akademin för Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
Pedagogik med didaktisk inriktning c 
C-uppsats 
Nina Ramström & Madelene Ångman 
Handledare: Britt Tellgren 
 

 

Bilaga 2 – Frågeformuläret som ett worddokument 

Lärarbakgrund  

• Vilken tjänst har ni och vilken årskurs är du verksam i just nu? 

• Vad har ni för utbildning? 

• Hur länge har ni arbetat som lärare d.v.s. när tog du din lärarexamen? 

 

Lärares förhållningssätt till miljöbegreppet utifrå n sina egna miljökunskaper 

• Vad har du för eget intresse för natur och miljö?  

• Vilka är dina natur- och miljökunskaper?  

• Varför ska lärare undervisa om miljö? 

• Vad är det som är väsentligt att ta upp i undervisningen? (kunskapsinnehåll) 

 

Kunskaper om natur och miljö som lärarna förmedlar till eleverna 

• Hur sker naturmötet? I vilka miljöer? 

• Hur förmedlar du miljökunskaperna och hur upplever du att eleverna tillägnat sig 

kunskaperna? 

• Upplever du att eleverna har ett miljöintresse?  

 

Miljöundervisningens möjligheter 

• Hur ser din bild av miljöundervisning ut? 

- Är den som du önskar? 

- Vad skulle du vilja ändra på? 

- Vilka möjligheter har du att realisera din bild av tänkt miljöundervisning? 

• Har miljöundervisningen förändrats från det du började din yrkeskarriär fram till nu? 

- Om ja, På vilket/vilka sätt har den förändrats? 

• Har din arbetsgivare anordnat någon fortbildning som berör miljöundervisningen eller 

finns det inplanerat?    

• Har ni några övriga synpunkter eller kommentarer kring frågorna är ni välkomna att ta 

upp dessa.  

Tack för er medverkan. 

Nina Ramström och Madelene Ångman 
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Bilaga 3 - Ett utdrag av det webbaserade frågeformuläret 
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Bilaga 4- Exempel på hur svaren hanteras i kalkylprogrammet 
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Bilaga 5 – Lärarsvaren 

 

5.1 Lärares uppfattningar om sitt förhållningssätt till miljö och 

miljöundervisning 

Under denna rubrik redogör vi för vår andra frågeställning det vill säga, hur lärare förhåller 

sig till miljöbegreppet utifrån sina miljökunskaper. Här ingår även varför lärare ska undervisa 

om miljö och vad som är väsentligt att ta upp i undervisningen (innehåll). Först presenteras 

svaren från lärarna med fler än 15 år och sen lärarna med färre än 15 år i verksamheten.  

 

Lärare som arbetat fler år i verksamheten 

L1 har ett stort intresse för natur och miljö och lärarens natur- och miljökunskaper är egna 

erfarenheter och eget lärande. Enligt L1 ska lärare undervisa om miljö för det är ”mycket 

viktigt att våra unga är medvetna om att vår miljö är känslig. De påverkar också sina 

anhöriga”. Det som är väsentligt enligt läraren att ta upp i miljöundervisningen är återvinning, 

mat och att eleverna ska vara rädd om natur och miljö.  

 

L2 tycker om att vara ute i skog och mark och tänker på miljön genom att ta cykeln istället för 

bilen och genom att sopsortera. Läraren har allmänna natur- och miljökunskaper och hänger 

med i miljödebatten. Lärare ska enligt L2 undervisa om miljö ”för att få barnen medvetna om 

att vi måste vara rädda om vår miljö”. Det väsentliga enligt läraren att ta upp i 

miljöundervisningen är sopsortering och att man inte ska skräpa ner i naturen. 

 

L3 har ett mycket stort intresse för natur och miljö och anser sig ha mycket goda natur- och 

miljökunskaper. Lärare ska enligt L3 undervisa om miljö ”för att barnen är morgondagens 

beslutsfattare. För att jorden ska ha en chans att överleva. För att alla i ett samhälle måste 

förstå för att kunna fatta visa beslut”. Det som är väsentligt att ta upp i miljöundervisningen är 

enligt läraren, källsortering, klimatfrågor, att förklara för eleverna att de ska vara rädda om 

naturen och att allt hänger ihop och att ingenting försvinner. 

 

L4 anser sig ha ett stort intresse för natur och miljö och att natur- och miljökunskaperna är 

ganska goda. Lärare ska enligt L4 undervisa om miljö för att ”det är viktigt för den 
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uppväxande generationen att bli miljömedveten”. Läraren har inte besvarat frågan om vad 

som är väsentligt att ta upp i undervisningen.  

 

L5 anser sig ha ett ringa natur och miljöintresse och ringa natur- och miljökunskaper. Läraren 

anser att lärare ska undervisa om miljö för att det är ”bra att barn i unga år får en känsla för 

vad viktig naturen är för vårt välbefinnande”. Det som enligt läraren är väsentligt att ta upp i 

miljöundervisningen är att elever ska kunna känna igen vanliga växter, Allemansrätten, 

mänsklig påverkan på natur och miljö samt att människans förhållningssätt kan påverka vår 

natur och miljö positivt eller negativt.  

 

L6 är engagerad och arbetar mycket utomhus för att eleverna ska få en positiv syn på natur 

och miljö. Lärarens natur- och miljökunskaper grundar sig i ett eget intresse och har 15hp i 

utomhuspedagogik. Enligt L6 ska lärare undervisa om miljö för ”barnens rätt till hållbar 

utveckling och ett väck intresse”. Läraren menar att det är viktigt att eleverna i 

undervisningen tillägnar sig kunskap, förståelse och ett aktivt samarbete i reella situationer. 

 

L7 har ett stort intresse för natur och miljö och är dessutom orienterare. Lärarens natur- och 

miljökunskaper är de som ingick i utbildningen. L7 anser att lärare ska undervisa om miljö 

”för att eleverna ska få ett naturligt förhållningssätt till naturen. Att man vistas i naturen 

samtidigt som man vårdar och är rädd om den”. Det som är väsentligt att ta upp i 

miljöundervisningen är Allemansrätten och artkännedom.    

 

Lärare som arbetat färre år i verksamheten 

L8 rör sig gärna i skog och mark. Läraren har husdjur, trädgård med växthus och spenderar på 

så sätt mycket tid utomhus. Lärarens natur- och miljökunskaper är 1,5 års studier inom 

biologiområdet där miljökunskap ingick. Lärare ska enligt L8 undervisa om miljö ”för att det 

står i styrdokumenten”. Det som är väsentligt innehåll att ta med i miljöundervisningen är 

ekologi, artkunskap och lösningar på problem.  

  

L9 är ute en del i naturen och gör det som läraren anser sig vara kapabel till som till exempel 

att sopsortera och köra bil så lite som möjligt. Läraren anser sig ha medelgoda natur- och 

miljökunskaper. Enligt L9 ska lärare undervisa om miljö ”för att lära våra barn och ungdomar 
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att värna om miljön. När vi blir äldre ska de ta över ansvaret”. Enligt läraren så är 

allemansrätten väsentligt innehåll i miljöundervisningen.  

  

L10 anser att natur och miljö är intressant, viktigt och roligt. Lärarens egna natur- och 

miljökunskaper är de kunskaper som ingick i utbildningen. Lärare ska enligt L10 undervisa 

om miljö ”För att eleverna ska förstå att det är viktigt. De ska ta ansvar och förstå att de kan 

påverka. Det är deras framtid”. Det som är väsentligt att ta upp i miljöundervisningen är; 

sopberget, sopsortering, återvinning, kretslopp, marken, luften, vattnet, jordens tillgångar och 

vad som påverkar energikällorna.    

 

L11 anser sig ha ett allmänt miljöintresse. Läraren engagerar sig genom att sopsortera, minska 

resursslöseri och att till viss del handla ekologiskt. Läraren har en del natur- och 

miljökunskaper i och med NO inriktningen på lärarutbildningen, men påstår sig inte vara 

någon expert. På frågan varför lärare ska undervisa om miljö svarar läraren: ”För att det är via 

barnen förändringar sker. Jag anser att det ingår i att bli en fungerande samhällsmedlem. 

Skolans uppdrag är att göra eleverna miljömedvetna”. Läraren anser att det ingår i ”att bli en 

fungerande samhällsmedlem” och menar att det även är skolans uppdrag att göra eleverna 

miljömedvetna. Läraren anger att resurser, sopsortering och vattenrening är väsentligt innehåll 

i miljöundervisningen.  

 

L12 beskriver sitt intresse för natur och miljö som lagom stort och gillar att vara ute i naturen 

för att hämta kraft, få energi och för att få frisk luft. Läraren anser att det är viktigt att ta hand 

om djur, natur och miljö. Läraren sopsorterar och tänker på bilutsläpp och enligt läraren är de 

egna natur- och miljökunskaperna stora. På frågan varför lärare ska undervisa om miljö svarar 

läraren: ”för att barnen är vår framtid och de ska kunna ta hand om vår jord och förvalta den. 

De ska visa respekt för djur och natur”. Läraren anser att väsentligt innehåll i 

miljöundervisningen är att lära barnen att de ska ta hand om naturen och visa respekt för den, 

inte bryta pinnar eller skräpa ner och de ska lära sig om Allemansrätten. De ska känna sig 

trygga i skog och mark och de ska veta vad de ska göra om de går vilse. Läraren anser att 

barnen ska lära sig om årstider och hur naturen förändras och även om djur och hur de lever 

och hur djuren förändras under årstiderna. Läraren anser att eleverna ska visa respekt för djur 

och de ska lära sig några vanliga blommor och träd. 
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5.2 Kunskaper om natur och miljö som lärarna förmedlar till eleverna 

Under denna rubrik redogör vi vår tredje frågeställning det vill säga, vilka kunskaper om 

miljö som lärare förmedlar till eleverna och hur de upplever att eleverna tillägnat sig 

kunskaperna. Vi redovisar även hur naturmötet sker och i vilka miljöer, slutligen redogör vi 

lärarnas upplevelse av, om eleverna har ett miljöintresse.   

 

Lärare som arbetat fler år i verksamheten 

L1 förmedlar miljökunskaper genom att tillåta eget utforskande och att vistas utomhus i 

naturen med eleverna. Läraren visar även film och använder sig utav experiment för att 

förmedla miljökunskaper och naturmötet sker i alla miljöer. Läraren anser att eleverna har ett 

miljöintresse eftersom de är aktiva. 

 

L2 förmedlar miljökunskaper genom att hela skolan sopsorterar och att det anordnas 

miljödagar på skolan. Enligt läraren sker naturmötet i miljöer som till exempel närområdet 

intill skolan, i skogen och på skolgården. Läraren upplever att eleverna har ett miljöintresse 

för att de tycker det är roligt att sopsortera.  

L3 förmedlar miljökunskaper genom att vara ute i naturen. Läraren har traditionell 

undervisning där faktabaserade kunskaper förmedlas och klassen diskuterar olika scenarion. 

Läraren upplever att eleverna tillägnar sig miljökunskaperna på olika nivåer då några elever är 

mycket intresserade, men att andra elever är svåra att få intresserade. Enligt läraren sker 

naturmötet i miljöer som till exempel närområdet intill skolan, vid Rynningeviken och i 

Karlslundsspåret. Läraren uppfattar eleverna som otillräckligt intresserade och menar att 

många elever betraktar miljöfrågor som oviktiga.  

 

L4 förmedlar miljökunskaper i vardagliga handlingar tillsammans med eleverna. De går 

exempelvis varje dag till skolans återvinningsrum. Enligt läraren sker naturmötet i skogen, när 

de städar upp efter sig och när de varje dag pratar om miljön i skolan. Läraren upplever att 

eleverna tillägnar sig miljökunskaper i och med att de arbetar dagligen med 

miljömedvetenhet. Läraren har varje år en temavecka för en god miljö och upplever att 

eleverna är miljöintresserade på grund av att de är nyfikna på de kunskaper som läraren 

förmedlar till dem. 

 



Örebro universitet 
Akademin för Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
Pedagogik med didaktisk inriktning c 
C-uppsats 
Nina Ramström & Madelene Ångman 
Handledare: Britt Tellgren 
 

 

L5 förmedlar miljökunskaper i spontana utbildningsstunder när de är på utflykter i naturen 

och enligt läraren sker naturmötet i lekparker och i skogen. Barn i förskoleklass är enligt 

läraren allmänt intresserade och vetgiriga om allt.  

 

L6 förmedlar miljökunskaper genom att arbeta mycket utomhus. Läraren anser att 

utomhusvistelser där elever kan se, lukta och känna efter ger glädje och benämner det som 

”ren kunskap”. Läraren anser att naturmötet dels sker utomhus, i klassrummet när eleverna ser 

på film, läser böcker och får se på naturbilder. Läraren upplever att eleverna har ett 

miljöintresse eftersom de har upptäckarglädje och är nyfikna.  

 

L7 förmedlar miljökunskaper genom att vistas i skog och mark och genom att uppmuntra 

elevernas nyfikenhet och anser att naturmötet sker i närmiljön och i skogen. Läraren anser att 

eleverna har ett miljöintresse eftersom eleverna är nyfikna och medvetna.      

 

Lärare som arbetat färre år i verksamheten 

L8 förmedlar miljökunskaper utifrån många olika källor och upplever att eleverna på så sätt 

blir engagerade och kunniga. Läraren nämner att naturmötet sker i de naturområden som finns 

i närheten av skolan. Läraren uppfattar att en del elever har ett stort miljöintresse medan andra 

elever inte verkar ha något miljöintresse överhuvudtaget.  

  

L9 påpekar att eleverna har invanda mönster med sig hemifrån och att dessa invanda mönster 

är svåra att påverka. Läraren förmedlar miljökunskaper genom att vara ute i naturen som finns 

i närområdet till skolan. Läraren väljer att ha sin undervisning utomhus i och med 

idrottslektionerna och är främst i skogen. Läraren upplever att eleverna tillägnar sig 

kunskaperna på varierande sätt beroende på vad de har för invanda mönster hemifrån. Läraren 

anser att elevernas miljöintresse varierar beroende på elevgrupp och ålder, men upplever att 

de yngre eleverna har ett större intresse att få lära sig om natur och miljö.  

 

L10 förmedlar miljökunskaper genom att låta eleverna läsa böcker och tidningar. Eleverna får 

även se naturfilmer och det förekommer studiebesök. Läraren gör en del experiment ute i 

naturen och har diskussioner med eleverna om vad de gör och om vad de får uppleva i 

naturen. Enligt läraren sker naturmötet i miljöer som till exempel skolan, naturen och på 
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studiebesök. Eleverna skriver ned fakta som samlas i en skrivbok. Läraren anser att de allra 

flesta elever är miljöintresserade och aktiva. 

 

L11 har inte haft någon särskild miljöundervisning ännu. L11 har grävt ned material för att ta 

reda på vad som bryts ned av naturen och vad som inte gör det. Läraren har haft en del 

lektioner utomhus för att låta eleverna komma nära naturen i och med NO undervisningen. 

För att få eleverna miljömedvetna så sopsorterar klassen avfallet som blir i klassrummet. De 

försöker att inte slösa med material och återanvänder olika material i så stor utsträckning som 

det går. Läraren har som sagt en del lektioner utomhus och tar med sig eleverna ut en gång i 

veckan för att ha lektion. De är mestadels i skogen där de tittar på naturen, upplever naturen, 

lär sig om naturen och använder naturen för att lära sig om andra saker som exempelvis 

svenska och matematik. Klassen använder även miljömärkt papper. Läraren upplever inte att 

eleverna har något miljöintresse.  

 

L12 arbetar mycket med miljö i och med NO undervisningen och de främsta områdena som 

de arbetar med är djur, miljö och växter. De kunskaper som förmedlas är bland annat 

kunskaper om de fyra årstiderna och hur naturen förändras i och med årstiderna. Det framgår 

också att djurens förändringar under årstiderna är viktiga för läraren att förmedla till eleverna. 

Läraren anser att det är betydelsefullt att eleverna ska lära sig att respektera naturen och de 

djur som lever i den. Vidare anser läraren att eleverna ska lära sig de vanligaste blommorna, 

träden och djuren. Läraren utför likt L11 en del experiment och ett experiment som görs 

tillsammans med eleverna är att de gräver ned olika sopor för att se vad som förmultnar och 

hur lång tid det tar för olika föremål att förmultnas. Det är utifrån dessa experiment som 

läraren anser att eleverna tillägnat sig kunskaperna som förmedlas. Enligt läraren sker 

naturmötet i skogen, i lekparker, på promenader och på skolgården och är mycket ute i 

naturen för att eleverna ska få bekanta sig med skogen och närmiljön.  Läraren upplever att 

eleverna har ett omsorgsfullt miljöintresse eftersom eleverna uppskattar naturen och är rädda 

om den. Eleverna är intresserade av att få lära sig om djur och natur och eleverna är noga med 

att sopsorteringen fullföljs.  
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5.3 Miljöundervisningens möjligheter 

Under denna rubrik har vi för avsikt att redogöra lärarnas bild av miljöundervisning och om 

den har förändrats från det att de började sin yrkeskarriär fram till nu. Vi ska även redogöra 

om lärarna erbjudits någon fortbildning som berör miljöundervisningen.   

 

Lärare som arbetat fler år i verksamheten 

L1 anser att det behövs mer miljöundervisning. Läraren har arbetat 42 år i verksamheten och 

miljöundervisningen har förändrats mycket under dessa år, för enligt läraren talades det inte 

tidigare om att rädda miljön. Det har tidigare anordnats fortbildningar som berör 

miljöundervisningen. 

 

L2 anser att miljöundervisningen är bra nuförtiden, men påpekar att den har förändrats under 

de 37 år som läraren har varit verksam. När läraren började sin yrkeskarriär så fanns det inget 

miljötänk utan det är på senare år som det har förändrats. Förändringen innebär bland annat 

att lärare ska göra eleverna medvetna om miljön och få dem att vilja vara rädda om den. På 

skolan som läraren arbetar på finns det ett miljöombud som får gå på fortbildningar som berör 

miljöundervisningen.  

 

L3 skulle dels vilja att miljöundervisningen var mer integrerad i vardagen och dels att 

miljöundervisningen skulle få större fokus på skolan. Läraren uppfattar att 

miljöundervisningen har förändrats under de 33 år som läraren varit verksam. Det finns 

numera enligt läraren många fler saker som är viktiga och som ska med i undervisningen. 

Läraren har inte blivit erbjuden någon fortbildning som berör miljöundervisningen och det 

finns ingen inplanerad.  

 

L4 beskriver sin bild av miljöundervisningen och påverkningsmöjligheter som bra och att det 

blir vad läraren vill att den ska vara. Det har enligt läraren blivit mer fokus på miljöarbetet 

under de 31 år som läraren varit verksam. Läraren är miljöombud på skolan och får gå på 

fortbildningar som berör miljö och miljöundervisningen. 

 

L5 önskar att det fanns mer tid till fler besök i skogen och att de hade fler 

friluftslivsaktiviteter. Läraren har arbetat närmare 26 år i verksamheten och på 1980-talet 



Örebro universitet 
Akademin för Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
Pedagogik med didaktisk inriktning c 
C-uppsats 
Nina Ramström & Madelene Ångman 
Handledare: Britt Tellgren 
 

 

fanns inget miljö- och hälsotänk överhuvudtaget. Läraren anger att personalen stod och rökte 

vid grillplatsen mitt i barngruppen. Kompostering och miljövänliga varor fanns inte alls. 

Fortbildningar som berör miljöundervisningen har funnits och finns fortfarande där samtliga 

lärare får delta.  

 

L6 anser sig ha fantastiska möjligheter att påverka sin miljöundervisning och stora 

möjligheter att realisera sin tänkta miljöundervisning. Miljöundervisningen har enligt läraren 

förändrats under de 24 år som läraren har varit verksam. Läraren menar att det blev en stor 

förändring efter sin utomhuskurs och anser att den gav en djupare förståelse för olika 

miljöbegrepp. Läraren blev efter utomhuskursen mer säker i sin roll som pedagog.  

 

L7 anser att lärare ska visa att de trivs och uppskattar att vara ute. Lärare bör på ett naturligt 

sätt förmedla ett medvetet förhållningssätt mot natur och miljö. Läraren anser inte att 

miljöundervisningen har förändrats för de har alltid arbetat medvetet med miljö och 

naturundervisning. Fortbildningar som berör miljöundervisning fanns på skolan för ca 10 år 

sedan.       

 

Lärare som arbetat färre år i verksamheten  

L8 anser att miljöundervisningen inte ska servera färdiga lösningar utan uppmuntra de 

studerande att bilda sin egen uppfattning. Läraren påpekar att det är viktigt att eleverna vågar 

stå för sin uppfattning och argumentera för den. Enligt läraren har miljöundervisningen 

förändrats under de 15 år som läraren varit verksam och att det i början serverades en hel del 

pekpinnar för hur miljöundervisningen skulle genomföras. Arbetsgivaren anordnar 

kontinuerliga fortbildningar i hållbar utveckling.  

 

L9 bedömer att det som lärare alltid finns mer att göra om tiden hade funnits. 

Miljöundervisningen har inte så många mål som ska uppnås om det görs en jämförelse mellan 

miljöundervisningen och andra ämnen. Läraren anser inte att miljöundervisningen har 

förändrats under de 11 år som läraren har arbetat på skolan eftersom det är samma läroplan 

och kursplan som fortfarande gäller. Arbetsgivaren har inte anordnat någon fortbildning som 

berör miljöundervisningen och det finns ingen inplanerad.  
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L10 poängterar att det skulle behövas mer tid till miljöundervisningen så att 

miljöundervisningen skulle kunna bli till vad läraren önskar. Miljöundervisningen har inte 

förändrats under de 7 år som läraren varit verksam. Det har inte anordnats någon fortbildning 

som berör miljöundervisningen och det finns ingen inplanerad från arbetsgivarens sida. 

 

L11 anser att miljöfrågor är viktiga och menar att det är viktigt att eleverna får 

miljöundervisning. Miljöundervisningen är inte vad läraren önskar och kan inte realisera sin 

bild av vad miljöundervisningen borde vara. På skolan där läraren arbetar fokuseras det mest 

på att läsa och skriva. Läraren tycker det är tråkigt att det inte läggs mer tid till miljö, vilket 

vore önskvärt. Eleverna kommer få kunskaper om vatten under pågående läsår och nästa läsår 

kommer läraren fördjupa sin påbörjade undervisning i sophantering. Miljöundervisningen har 

inte förändrats under de 4 år som läraren arbetat på skolan. Lärarens arbetsgivare har inte 

anordnat någon fortbildning för samtliga lärare som berör miljöundervisningen, men det finns 

en representant i arbetslaget som gått på flera miljöutbildningar och som i sin tur förmedlar 

vidare till övriga inom arbetslaget.  

 

L12 beskriver sin bild av miljöundervisningen och påverkningsmöjligheter som bra och att 

den är vad läraren vill att den ska vara. Läraren anser inte att miljöundervisningen har 

förändrats på de 4 år som läraren varit verksam. På frågan om arbetsgivaren anordnat någon 

fortbildning som berör miljöundervisningen så svarar läraren att skolan arbetar med grön 

flagg och att skolan tilldeltas grön flagg samt att skolan har genomfört olika miljöuppdrag.  

 

 

Övriga synpunkter från lärarna 

L1 anser att det behöver satsas på de unga. L4 menar att lärare ska undvika att prata med 

eleverna om katastrofteorier och låta barnen förbli optimistiska.  


