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1 Inledning 

Vi har genomfört vår studie inom ramen för Forskningsplattformen Hållbar Utveckling vid 

Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping. Problemområdet är ESD, Education 

for Sustainable Development, det vill säga utbildning för hållbar utveckling. Inom ESD-

området är vi specifikt intresserade av utbildning för handlingskompetens och hur undervisning 

om påverkanshandlingar bedrivs i skolan samt vilka hinder och drivkrafter som finns för att 

implementera ESD på skolorna. 

Hållbar utveckling är en global angelägenhet då det rör både nuvarande och kommande gene-

rationer. Därför tog UNESCO 2002 ett beslut att satsa på ESD under dekaden 2005-2014. 

Några av målen i deras vision är att ge länder nya möjligheter att utveckla ESD-arbetet, samt 

att öka kvalitén på den befintliga undervisningen. De menar alltså att utbildning har en nyckel-

roll i förändringen av befolkningens värderingar, attityder och livsstilar till fördel för en hållbar 

utveckling (UNESCO, 2005). Vi vill med vårt examensarbete uppmärksamma skolans uppdrag 

att undervisa om ESD och underlätta implementeringen genom att identifiera de drivkrafter och 

hinder som lärarna i undersökningen uppfattar. 
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2 Bakgrund 

Vi inleder bakgrunden med att definiera fyra begrepp som är viktiga i vår studie. Därefter pre-

senterar vi olika perspektiv på miljöundervisningen och vad styrdokumenten säger om under-

visning för hållbar utveckling. Fortsättningsvis problematiseras begreppet handlingskompetens, 

olika påverkanshandlingar beskrivs, men även vilka olika hinder och drivkrafter som finns för 

att implementera ESD i skolorna. Vi avslutar avsnittet med en kort sammanfattning av bak-

grunden. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

I vårt arbete använder vi oss av ett antal begrepp som vi här definierar: 

Hållbar utveckling  

Den allmänt vedertagna definitionen skapades av Bruntlandskommissionen och definieras som:  

… en utveckling som försöker möta dagens behov utan att begränsa eller inskränka 

möjligheterna att möta framtidens behov. (WCED, 1988, s.55) 

 

Handlingskompetens  

Begreppet definieras som:  

… en personlig kapacitet, som innebär förmåga och vilja till att kartlägga handlings-

möjligheter i förhållande till samhälleliga problemställningar och mot bakgrund av 

detta handla i syfte av att lösa dessa, där: 

a) Handlingsmedvetenheten och uppmaningen/tillskyndandet i synnerhet framkom-

mit på bakgrund av kritiskt tänkande och handlingserfarenhet, som: 

b) Tillsammans utvecklar, men också utvecklas genom grundläggande personliga 

värderingar, tolkningskriterier och personlighetsmässiga faktorer.  

(Mogensen, 1996, s.112, vår översättning) 

 

Handlingskompetens för hållbar utveckling  

Schnack definierar begreppet som:  

… en förmåga att utifrån ett kritiskt tänkande och ofullständigt kunskapsunderlag, in-

volvera sig som person tillsammans med andra, i ansvarsfulla handlingar och mot-

handlingar, för en mänskligare värld. (Schnack, 1994, s.190, vår översättning) 

  

Grön Flagg  

Grön flagg är en miljöcertifiering som drivs av Håll Sverige Rent. Enligt dem är Grön Flagg:  

… det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlings-

inriktat miljöarbete där demokrati och delaktighet är två av nyckelorden. (Håll Sverige 

Rent, 2010) 

 I korthet innebär det att skolan arbetar med ett av deras givna teman under 6-18 månader. Allt 

arbete utgår ifrån Grön Flaggs fyra grundpelare; underifrånperspektivet, vilket innebär att ele-

verna tillsammans med skolans personal tar initiativet att börja med arbetet, delaktighet, sko-
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lans personal och eleverna samverkar under demokratiska former, handling, undervisningen 

ska både vara teoretisk och praktisk, öppenhet, deltagarna ska sprida budskapet vidare till 

andra. Skolans arbete rapporteras regelbundet till Håll Sverige Rent och om arbetet godkänns 

blir skolan certifierad. För att behålla Grön Flagg-certifieringen måste skolan fortsätta arbetet 

med något av temana och skicka in årliga rapporter (Håll Sverige Rent, 2010). 

2.2 Olika perspektiv till miljöundervisningen 

Miljöundervisningen började, enligt Sandell, Öhman & Östman (2003), växa fram under 1960- 

och 1970-talet och innefattade då främst ekologiska frågeställningar. Miljöproblematiken var 

ett faktum som skulle lösas med mer forskning och genom att öka befolkningens kunskap. 

Detta innebar att skolan fick en faktabaserad miljöundervisning där det förväntades att elever-

na, efter att ha fått del av fakta, skulle kunna ta egna ställningstaganden och handla efter dem. 

Sandell et al. (2003) menar vidare att den nya läroplanen som kom under 1980-talet ledde till 

en mer normerande miljöundervisning. Det var fortfarande viktigt att ge eleverna kunskap och 

fakta men nytt var att det skulle leda fram till miljövänliga värderingar och att de skulle ut-

veckla en handlingskompetens för att också kunna genomföra miljömoraliska handlingar. Efter 

miljökonferensen i Rio 1992 framträdde en ny syn på miljöundervisning. Begreppet växte från 

att bara ha varit centrerat till ekologiska samband till att röra hela vår samhällsutveckling med 

ekonomiska och sociala dimensioner såväl som de ekologiska. Det medförde att miljöundervis-

ning utvecklades till att bli undervisning för hållbar utveckling på många olika plan, med de-

mokrati som en gemensam grund. Målet blir då att eleverna kritiskt ska kunna granska och vär-

dera olika sätt att se på miljö- och utvecklingsfrågor och förstå problematiken bakom olika per-

spektiv (Sandell et al., 2003). 

Breiting, Hedegaard, Mogensen, Nielsen & Schnack (1999) anger att det är skolans ansvar att 

lära eleverna reflektera kritiskt kring miljöfrågor ur olika perspektiv, men menar att målet med 

undervisningen också måste vara att eleverna utvecklar vilja och förmåga att agera. Kunskapen 

och övertygelsen om att något behövs göras har liten effekt på omvärlden om det inte omsätts 

till handling. Även Lpo 94 uppmanar till handlingskompetens och har som ett mål att sträva 

efter att varje elev ”lär sig använda kunskaper som redskap för att formulera och pröva anta-

ganden och lösa problem” (Skolverket, 2006, s.12). 

Fien (1994, s.20) delar upp miljöundervisningen i tre kategorier: education through the envi-

ronment, education about the environment och education for the environment. Fien menar att 
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det bara är genom det sistnämnda som miljöundervisning verkligen sker. Education for the en-

vironment är enligt honom en undervisning som syftar till att ge eleverna en bred variation av 

kunskap, förmågor, värderingar och handlingskompetens. De två tidigare nämnda, education 

through the environment, experimentellt lärande i naturen, och education about the environ-

ment, fakta om naturen och kretslopp, menar han bara fyller sin funktion om det görs för att 

förstärka undervisningen for the environment. Fien betonar att eleverna måste utveckla ett kri-

tiskt tänkande för att kunna styra sin egen framtid, vilket han menar att education for the envi-

ronment kan leda till. Även Jensen (1994) påpekar att all undervisning borde syfta till att ele-

verna blir handlingskraftiga medborgare som kan påverka sin omgivning och lösa problem, 

men frågar sig samtidigt hur man kommer dit. Han menar att det är viktigt med en genomtänkt 

undervisning då det finns ett flertal fallgropar innan handlingskompetens leder till faktisk hand-

ling, och innan den faktiska handlingen i sin tur leder till en förändring. Mogensen (1996) till-

lägger att en förutsättning för att eleverna ska utveckla handlingskompetens är att de har hand-

lingserfarenhet. De måste få agera och uppleva autentiska påverkanshandlingar. Schnack 

(2003) påpekar dock att bara för att en skola sorterar skräp och samlar batterier är det inte alls 

säkert att eleverna förstår nyttan med det eller utvecklar en förståelse för vad ett hållbart sam-

hälle innebär.  

Sandell, Öhman och Östman (2005) menar att hållbar utveckling helst bör integreras i alla sko-

lämnen och Björneloo (2004) understryker att ESD måste ses som ett tvärvetenskapligt område. 

Eleverna bör inte bara få upptäcka världsproblem, utan även lära sig se relationerna mellan 

dem. Björneloo menar att skolans undervisning kan vara en av nycklarna till att skapa en håll-

bar framtid, eftersom det är där framtidens medborgare formas. Sandell et al. (2005) betonar 

vikten av att använda problem som finns i elevernas vardag, som är relevanta för dem och helst 

även att det är problem som de har möjlighet att påverka. Precis som i all utbildning lär sig ele-

verna bäst i ett meningsfullt sammanhang. Sandell et al. understryker, i likhet med Short (2010) 

och Björneloo (2004) att den teoretiska kunskapen inte är det relevanta målet, utan det viktiga 

är att de lär sig se helheter och sammanhang för att kunna inta nya perspektiv. Detta för att få 

förståelse för vad hållbar utveckling innebär och får för konsekvenser för den egna livsstilen 

och samhället.  

2.3 Styrdokument  

Sandell, Öhman och Östman (2003) har hämtat stöd för sina tankar i styrdokumenten, där det 

finns ett tydligt uppdrag att undervisa om hållbar utveckling. Skollagen slår fast att verksam-
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heten i grundskolan ska vila på en demokratisk grund, där eleverna genom utbildningen lär sig 

känna ansvar och respekt för miljön och det gemensamma samhället (Skollagen 1:2). Lpo 94 

talar om vikten av att eleverna blir ansvarstagande samhällsmedborgare, som genom ett kritiskt 

granskande kan ta personliga ställningstaganden och förstå konsekvenserna av olika beslut. 

Genom skolans utbildning förväntas eleverna också kunna se sig själva och sin verklighet ur ett 

globalt perspektiv och se sammanhangen däremellan (Skolverket, 2006). I Lpo 94 påtalas att 

eleverna ska få erfarenhet både av direkta och indirekta handlingar. Under rubriken skolans 

uppdrag i Lpo 94 är följande citat hämtat:  

Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] 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. (Skolverket, 2006, s. 6) 

I kursplanerna finns det i flertalet ämnen uppmaningar att undervisa om hållbar utveckling. I 

ämnet hemkunskap ska eleverna lära sig att hushålla med resurser både ur ett lokalt och globalt 

perspektiv. Eleverna ska dessutom få kunskaper om hur det går att bidra till ett hållbart sam-

hälle med en aktiv livsstil. I ett annat exempel hämtat från ämnet idrott vill man, genom att vara 

ute i naturen, väcka elevernas engagemang för natur- och miljöfrågor (Skolverket, 2008).  

2.4 Handlingskompetens för hållbar utveckling 

Handlingskompetens är enligt Mogensen (1996) ett svårdefinierat begrepp. Han menar att det 

ofta får agera som paraplybegrepp för allt gott. För att utbildning för handlingskompetens ska 

vara möjlig att genomföra måste det finnas en klar definition, som inte kan misstolkas åt något 

håll. Mogensen menar att detta är en fin balansgång. Å ena sidan ska definitionen av begreppet 

handlingskompetens inte vara så vid att vad som helst kan passa in, men å andra sidan får be-

greppet inte heller vara en föreskrift som inte tillåter egna värderingar. Det sistnämnda skulle 

gå emot det demokratiska perspektivet som ligger till grund för begreppet handlingskompetens. 

Mogensen resonerar därför fram fyra kriterier som han anser måste tas hänsyn till vid en ut-

formning av definitionen:  

 Definitionen bör vara allmän på det sättet att den inte är reserverad till bestämda ämnesmässiga eller pro-

blemmässiga sammanhang, - att den principiellt kan knytas an till alla ämnesområden i undervisningen. 

 Definitionen bör i sin beskrivning innebära en intention för den potentiella handlingen, så att inte alla ak-

tiva företeelser legitimeras som handlingar. Handlingskompetens bör vara objektsorienterat. 

 Definitionen bör innehålla en generell avgränsning av de definierade karaktärerna, som ska utgöra fun-

damentet och de grundläggande elementen, när definitionen överförs till det individuella och personliga 

planet. 
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 Definitionen bör på det överordnande planet ange vilket sammanhang det är mellan dessa definierade ka-

raktärer. 

(Vår översättning av Mogensen, 1996. s.111) 

Utifrån dessa kriterier har Mogensen konstruerat en definition på handlingskompetens som 

återfinns under våra begreppsdefinitioner (se s. 2). Det kan trots detta vara svårt att få översikt 

över begreppet handlingskompetens, därför har Mogensen skapat en modell som visar vilka 

element som är viktiga: 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Betydelsefulla element inom handlingskompetens. (Efter Mogensen 1996, 

s.119, vår översättning). 

Handlingskompetens bygger på fyra olika aspekter: kognitiva, sociala, personlighetsmässiga 

och värdemässiga. Den kognitiva delen berör att ha kännedom om problemet och vara med-

veten om olika lösningar. Den sociala handlar om vilken skillnad som kan göras tillsammans 

och hur man kan gå tillväga på ett ansvarsfullt sätt. Handlingskompetens har även en person-

lighetsmässig del som bygger på att det ska finnas en egen vilja att genomföra handlingar samt 

har tilltro till sin egen handlingsförmåga. Den värdemässiga delen består av att kunna värdera 

olika lösningar och påverkanshandlingar (Mogensen, 1996).  

Om eleverna endast får tillgång till en faktabaserad miljöundervisning, finns det stor risk att 

eleverna upplever handlingsförlamning, vilket innebär en hopplöshetskänsla där de egna hand-

lingarna inte upplevs som betydelsefulla för världens utveckling (Mogensen, 1996; Almers, 

2009). Mogensen menar vidare att det finns en fara med att se handlingskompetens som ett be-

teende, som kan överföras från en person till en annan. Eleven får då inte en chans att tänka och 

upptäcka själv, eftersom någon annan har bestämt vad eleven ska tänka och tycka och överför 
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sedan detta beteende på eleven. Morgensen menar istället att eleverna ska ges möjligheter, att 

på egen hand få tänka och upptäcka. Short (2010) understryker att ingen positiv påverkans-

handling någonsin får avrådas, hur liten påverkansgrad den än har, eftersom eleverna behöver 

uppmuntran för att deras engagemang ska växa. Då engagemanget växer kan det leda till att 

eleverna utför fler påverkanshandlingar och att deras engagemang på så sätt kommer in i en po-

sitiv spiral. Möter eleverna motstånd eller negligering i skolan och omvärlden kan det omvända 

ske, en negativ spiral uppstår, vilket leder dem bort från handlingskompetens. Skolverket 

(2006) och UNESCO (2005) för fram att ett av skolans uppdrag är att ge eleverna möjligheter 

att kunna handla och påverka, om de har lusten och viljan att göra det. Det handlar alltså inte 

om att föra över en färdig modell av hur man ska tänka, tycka och agera, utan att utbilda eleven 

till att själv kunna ta ställning. Mogensen (1996) förtydligar detta resonemang: kritiskt tän-

kande leder till handlingsmöjligheter, men även att det motsatta gäller: handlingsmöjligheter 

leder till kritiskt tänkande. 

Almers (2009) har gjort en studie om hur tre engagerade ungdomar utvecklat handlingskompe-

tens för hållbar utveckling. Resultatet visade sex återkommande element som varit betydelse-

fulla hos de engagerade ungdomarna. Den första var känslomässiga reaktioner, vilket delas in i 

känslor som startar engagemanget (t.ex. rättvisepatos, sorg och hoppfullhet) och känslor som 

håller engagemanget vid liv (t.ex. glädje över att agera/komma till sin rätt och tillfredsställelse). 

Upplevd kompetens var ett annat viktigt element för hur ungdomarna utvecklat sin handlings-

kompetens för hållbar utveckling. Ett tredje element var kontrasterande perspektiv och norma-

tiv grund, vilket innebar att ungdomarna tidigt i livet fick ta ställningstaganden till existentiella 

frågor utifrån en värdemässig grund. Ett annat element som framträdde var handlingsimpregne-

ring som innebär att ungdomarna tidigt fick lära sig att se konsekvenserna av sitt handlande. 

Även tillit till och från vuxna var för ungdomarna ett viktigt element. Det var ”frihet under an-

svar, snarare än hårda krav och kontroll från föräldrarnas sida…” (Almers, 2009, s.237) som 

ledde ungdomarna fram till handlingskompetens för hållbar utveckling. Det sista väsentliga 

elementet rör social gemenskap kontra utanförskap. Ungdomarna hade gemensamt att de sökte 

likasinnade för att få gemenskap eller en tillflyktsort på grund av utanförskap.  

2.5 Påverkanshandlingar 

Vilka är då dessa påverkanshandlingar som eleverna ska utföra för att utbildningen för hand-

lingskompetens för hållbar utveckling ska vara givande? Jensen (2002) åskådliggör ett schema 
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över de olika typerna av påverkanshandlingar som finns; direkta och indirekta, som i sin tur kan 

vara antingen individuella eller kollektiva handlingar:  

Tabell 1 – Schema över direkta/indirekta handlingar och Individuella/kollektiva handlingar. (Vår översättning  

och anpassning av Jensen (2002, s. 327)). 

 Direkta handlingar Indirekta handlingar 

Individuella Individuella, direkta handlingar innebär 

en förändring i livsstil som endast rör 

den privata sfären och har en omedelbar 

effekt (t.ex. att ta cykeln istället för bi-

len). 

Individuella, indirekta handlingar innebär att 

man påverkar beslutsfattare att förändra för-

utsättningar för direkta handlingar (t.ex. att 

utveckla cykelbanorna i staden). 

Kollektiva Kollektiva, direkta handlingar innebär 

att man tillsammans med andra männi-

skor förändrar sina livsstilar och dessa 

handlingar har direkt effekt (t.ex. att 

samåka till jobbet). 

Kollektiva, indirekta handlingar innebär att 

man gemensamt påverkar beslutsfattare att 

förändra förutsättningar för direkta handling-

ar (t.ex. att bygga fler samåkningsplatser). 

 

Lindberg (2007) och Short (2010) visar på ett samband som kan ses mellan privata/offentliga 

handlingar och ålder/inflytande. I takt med växande ålder ökar viljan att gå utanför den egna 

privata sfären, men även inflytandet på samhället och världen. Elever är mer mottagliga för di-

rekta och individuella påverkanshandlingar i yngre åldrar. I takt med att deras kognitionsnivå 

ökar blir de även mottagliga för indirekta och kollektiva påverkanshandlingar (Lindberg, 2007; 

Short, 2010). 

2.6 Drivkrafter och hinder  

Till följd av dekaden för lärande för hållbar utveckling som UNESCO initierade, hölls år 2006 

ett diskussionsseminarium i Göteborg. Detta resulterade i en rapport som är tänkt att vara ett 

hjälpmedel för att implementera ESD i skolorna. Ett återkommande ämne är drivkrafter (dri-

vers) och hinder (barriers) för att implementera ESD. Breiting (2007) är en av forskarna som 

har identifierat dessa hinder. Ett av dem är att kursplanerna redan är fyllda av uppdrag. Lärarna 

känner sig överbelastade och får nu ännu ett problem som skolan ska lösa. Detta leder till att 

lärarna upplever att de inte räcker till och inte gör det de förväntas göra. Ett annat hinder är att 

det ofta är eldsjälarna som får leda hela processen och allt arbete det medför, vilket är energi-

krävande. Breiting för även fram några drivkrafter. Han påpekar att arbetet med ESD inte bör 

ses som ytterligare ett ämne, utan som ett hjälpmedel för att uppnå de mål som redan finns i 

styrdokumenten. Westin (2007) för fram att ytterligare ett hinder för implementering av ESD 

kan vara att invanda strukturer och mönster är svåra att ändra på. Han anser att skolsektorn inte 
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vill acceptera begreppet eftersom de tycker att det räcker med den traditionella miljöundervis-

ningen. Begreppet ESD har inte heller börjat användas i samhället och därför står inte allmän-

heten eller någon stark grupp bakom begreppet. Westin menar även att ett hinder kan vara att 

skolorna hela tiden måste visa resultat inför Skolverket. Eftersom arbetet med ESD är svårt att 

utvärdera lägger skolorna istället energin på de områden som är lättare att utvärdera och mäta. 

För att övergå till drivkrafterna menar Westin att lärarutbildningen kan vara den viktigaste 

nyckeln. Westin (2007) hävdar att nyutbildade lärare som får bra information och kunskap un-

der sin utbildning om vad begreppet handlingskompetens för hållbar utveckling innebär och att 

det är ett uppdrag i styrdokumenten, har bättre förutsättningar att implementera ESD i skolan. 

Ytterligare en drivkraft kan vara ett större stöd från regeringens sida. Dekaden för ESD är som 

tidigare nämnt 2004-2015. Den ska förhoppningsvis fungera som en drivkraft till implemente-

ringen, med anledning av den ökade uppmärksamheten. Westin vänder även på ett av Breitings 

hinder, att eldsjälarna får ta allt ansvar, till att istället se det som en fördel eftersom de oftast är 

de som driver implementeringsarbetet.  

2.7 Sammanfattning 

Miljöundervisningens innehåll har utvecklats från att främst innefatta faktakunskaper till att bli 

en undervisning för hållbar utveckling. Det innebär samtidigt att det inte längre är enbart ett 

naturvetenskapligt ämne utan ett tvärvetenskapligt område som syftar till att eleverna ska bli 

ansvarstagande medborgare. För att detta ska kunna uppnås menar många forskare att det krävs 

att eleverna utvecklar handlingskompetens och förstår konsekvenserna av olika påverkanshand-

lingar. Det kan i många fall vara en krävande process och det finns många olika drivkrafter och 

hinder på vägen dit. För att underlätta och få igång implementeringsarbetet har UNESCO ut-

nämnt 2005-2015 till dekaden för ESD.  
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur ett antal lärare, som arbetar i de tidiga skolåren, uppfattar sitt arbete 

med handlingskompetens för hållbar utveckling. 

3.2 Frågeställningar 

1. Hur förhåller sig ett antal lärare som har gått Grön Flaggs utbildning till olika typer 

av direkta/indirekta påverkanshandlingar för hållbar utveckling i sin undervis-

ning/verksamhet? 

 

2. Vilka drivkrafter och hinder uppfattar lärarna för att implementera ESD? 
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4 Metod 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga när vi genomfört studien. Först beskriver vi 

enkäten som vi använde oss av. Därefter följer hur vi har gjort vårt urval, vilka etiska aspekter 

vi tagit hänsyn till, hur vi genomfört intervjuerna, och vilken metod vi använt för att genomföra 

analysen samt studiens tillförlitlighet. 

Projektet som examensarbetet ingår i genomförs i samband med att skolor implementerar Grön 

Flagg. I forskningsplattformen finns det en gemensam och övergripande intervjuguide (se bi-

laga 1), som är tänkt att besvara många olika frågor. Intervjuguiden är framtagen av plattfor-

mens forskare och har sedan blivit testad och bearbetad av en student. Den består av några in-

ledande frågor, en enkät och öppna frågor. Alla delarna ska genomföras muntligt och intervju-

personen ska ges tillfälle att motivera och kommentera sina svar för att hela intervjun ska 

kunna analyseras kvalitativt. Samtliga som använder sig av intervjuguiden genomför hela inter-

vjun, även om alla delar inte är relevanta för deras forskningsfrågor, för att bidra med data till 

framtida forskning inom plattformen.  

För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss endast av enkäten. Den var grunden för 

de intervjuer vi genomförde. Istället för att intervjupersonerna fick fylla i enkäten, ställde vi 

enkätfrågorna muntligt och noterade deras svar. I fortsättningen kommer vi benämna tillfällena 

då vi genomförde enkäten muntligt som intervjuer. Intervjupersonerna fick fasta svarsalterna-

tiv, men även möjlighet att motivera sina svar. Därför anser vi att intervjuerna är strukturerade 

med semistrukturerade inslag. Grundtanken med en strukturerad intervju är enligt Bryman 

(2002) att det finns ett gemensamt intervjuschema med fastställd frågeordning. Då finns förut-

sättningar för små skillnader mellan intervjuerna och de kan lättare jämföras. Det som Bryman 

menar karaktäriserar en semistrukturerad intervju är att det finns fasta teman, som intervjuper-

sonen får svara fritt på. Intervjuaren kan även ställa följdfrågor som inte finns med från början. 

Intervjun med enkätfrågorna kan betecknas som en strukturerad intervju, eftersom den bygger 

på en enkät med en given frågeordning och fasta svarsalternativ. Men intervjuerna hade även 

semistrukturerade inslag, då intervjupersonerna fick formulera sina motiveringar fritt och vi 

fick tillfälle att ställa följdfrågor.  

Enkäten vi använde oss av byggde på att intervjupersonerna fick värdera 16 påverkanshand-

lingar, på en skala från ett till sex, utifrån tre olika frågeställningar. De fick även svara på om 

de behandlat dessa påverkanshandlingar i sin undervisning. De påverkanshandlingar som fanns 

i enkäten var både direkta och indirekta:  
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Tabell 2 – Enkätens direkta och indirekta påverkanshandlingar. 

Direkta påverkanshandlingar Indirekta påverkanshandlingar 

 Att källsortera avfall för återvinning 

 Att odla egna grönsaker 

 Att kompostera 

 Att vara ute i naturen 

 Att plocka skräp 

 Att minska konsumtionen av exempelvis klä-

der och prylar 

 Att minska köttkonsumtionen (äta mer vege-

tarisk kost) 

 Att spara energi 

 Att spara vatten 

 Att gå, cykla och åka kollektivt istället för bil 

 Att driva kampanjer mot nedskräpning 

 Att sprida kunskaper om miljömärk-

ning/rättvisemärkning 

 Att delge sina tankar till andra, för att på 

så sätt påverka dem till en hållbar livsstil 

 Att påverka beslutsfattare 

 Att engagera sig partipolitiskt 

 Att engagera sig i en ideell organisation 

 

Genom att analysera deras svar angående påverkanshandlingarna besvarade vi vår första forsk-

ningsfråga. För att svara på den andra forskningsfrågan behövde vi analysera intervjupersoner-

nas motiveringar och kommentarer till enkäten, eftersom vi inte ställde några konkreta frågor 

om hinder och drivkrafter. 

4.1 Urval 

Vi började med ett strategiskt urval, vilket enligt Trost (2007) innebär att urvalet görs utifrån 

olika kategorier. Vår första kategori var att intervjupersonerna skulle ha deltagit i Grön Flaggs 

utbildning och därmed vara insatta i begreppet ESD. Från början var tanken att vi skulle inter-

vjua 16 lärare, som arbetade på Grön Flagg-certifierade skolor, men eftersom det var för få per-

soner som uppfyllde detta krav fick vi istället välja intervjupersoner som gått Grön Flagg-

utbildningen. Den andra kategorin var att intervjupersonerna skulle vara lärare inriktade mot de 

tidiga skolåren. Det uppfylldes i alla fall utom två då intervjuerna genomfördes med två fri-

tidspedagoger. Eftersom de arbetade i förskoleklass och därför var ansvariga för delar av skol-

undervisningen, kunde vi acceptera dem utifrån vår kategori. Efter detta gjorde vi ett bekväm-

lighetsurval, vilket enligt Bryman (2002) innebär att intervjupersoner väljs efter lättillgänglig-

het. Vi valde de personer som under sin Grön Flagg-utbildning uppgett att de ville ställa upp 

för en intervju. Därefter genomfördes intervjuer med de vi kunde få kontakt med och som fort-

farande ville ställa upp för intervju. Vi insåg snabbt att 16 intervjuer inte var rimligt tidsmäss-

igt. Eftersom det dessutom var svårt att få tag på intervjupersoner, genomförde vi sex inter-

vjuer, vilka ändå gav ett bra underlag.  
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4.2 Etiska aspekter 

Inför varje intervju klargjorde vi intervjupersonens rättigheter och bad om godkännande för att 

spela in intervjun. När vi informerade om intervjupersonens rättigheter utgick vi från Veten-

skapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Det första kravet som ställs är 

informationskravet, vilket innebär att forskaren har skyldighet att informera om studiens syfte. 

Forskaren måste även uppfylla samtyckeskravet, vilket innebär att intervjupersonen när helst 

han/hon vill kan hoppa över frågor, avbryta intervjun eller senare återkalla sina svar. Konfiden-

tialitetskravet innebär att forskaren har skyldighet att behandla alla intervjupersoner och deras 

svar konfidentiellt. Ingen utomstående ska kunna spåra vem som sagt vad. Det sista kravet är 

nyttjandekravet, vilket innebär att forskarna försäkrar att informationen som framkommer i in-

tervjuerna endast kommer användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Vi fick här för-

tydliga för intervjupersonerna att den data vi får fram kommer användas av fler personer i 

forskningsplattformen både nu och senare, vilket vi fick deras muntliga godkännande till.  

4.3 Genomförande 

En nyckel till en bra intervju är att intervjuaren är insatt i ämnet och väl förtrogen med sina frå-

gor (Kvale & Brinkmann, 2009). För att se både hur det var att intervjua och att bli intervjuad 

utförde vi var sin pilotintervju med varandra. Efter pilotintervjuerna upptäckte vi några oklar-

heter i enkäten. Kvale och Brinkmann påpekar att det är av stor vikt att frågorna är välformule-

rade och lätta att förstå, för att få ett tillförlitligt resultat. Därför omformulerade vi några av frå-

gorna och kompletterade med en extra. Det grafiska upplägget på enkäten var otydligt, vilket 

kan leda till att intervjuaren markerar svaren fel. Detta menar Bryman (2002) är en vanlig fel-

källa, vilket var anledningen till att vi gjorde om och förtydligade enkäten. Vi utökade även en-

käten med några indirekta påverkanshandlingar, som intervjupersonerna sedan fick värdera uti-

från olika frågeställningar, eftersom de direkta handlingarna övervägde och vi ville ha en jäm-

nare fördelning.  

Genom telefon och e-post bokade vi intervjuerna och genomförde dem sedan på respektive lä-

rares skola. Kvale och Brinkmann (2009) och Bryman (2002) påpekar att det är viktigt att in-

tervjupersonerna känner sig trygga och att en god relation snabbt skapas mellan intervjuperso-

nen och intervjuaren. Därför fick lärarna själva välja plats och tid för intervjun. Vi valde att i 

den mån det gick genomföra intervjuerna tillsammans, dels för att båda två skulle få inblick i 

samtliga intervjuer och dels för att lättare upptäcka eventuella missförstånd. Innan intervjun 

startade förklarade vi tydligt deras rättigheter (se ovan) samt vårt syfte med studien. För att in-
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tervjupersonerna skulle känna sig avslappnade i intervjusituationen inledde vi intervjun med 

åsiktsneutrala frågor. Bryman (2002) påpekar även att intervjuaren alltid i någon mån påverkar 

intervjupersonen, därför har vi hela tiden haft i åtanke att försöka vara neutrala. Detta måste 

dock ställas mot att man inte får verka ointresserad, vilket Kvale och Brinkmann (2009) anser 

kan hämma intervjupersonens svar. Vi valde att genomföra hela intervjun muntligt och efter 

intervjupersonernas tillåtelse spela in intervjuerna. I enkäten noterade vi deras skalgradering, 

medan kommentarer och motiveringar endast spelades in. Att spela in ökar enligt Kvale och 

Brinkmann tillförlitligheten i svaren eftersom intervjuaren har möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna igen, samt korrigera eventuella felmarkeringar. Vi spelade även in intervjuerna för att 

kunna transkribera dem och på så sätt underlätta analysarbetet.  

4.4 Analysmetod 

Enligt Trost (2010) kan det vara svårt att genomföra en analys på ett kvalitativt material. För att 

underlätta processen beskriver han tre steg: samla in, analysera och tolka material. Vi började 

därför med att samla in materialet, genom intervjuer. För att underlätta analysarbetet, som är 

steg två, valde vi att transkribera alla intervjuer, eftersom det då är lättare urskilja skillna-

der/likheter i svaren. Efter att ha transkriberat första intervjun märkte vi att det var mer tidskrä-

vande än vi hade trott. Vi märkte även att det var svårt att läsa transkriberingen när det stod 

skrivet i talspråksform och med delvis ofullständiga meningar. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att exaktheten i transkriberingen bestäms av studiens syfte. Vårt syfte var att få fram in-

tervjupersonernas åsikter och inte deras språkriktighet. Därför skrev vi inte ut intervjuerna pre-

cis som de lät, utan skrev om talspråket till skriftspråk. Vi hoppade även över att transkribera 

delar som inte hade något med vår intervju att göra, samt vissa ofullständiga meningar. Att 

sammanställa svaren i en tabell kan enligt Trost (2010) ge en överblick över materialet. Därför 

valde vi att sammanställa lärarnas skalgraderingar och detta hjälpte oss att lättare se skillna-

der/likheter. Vi valde att fokusera på de påverkanshandlingar som fått lägst/högst värde. Däref-

ter kunde vi gå in i det transkriberade materialet för att analysera och tolka motiveringar och 

orsaker till svaren. 

4.5 Studiens tillförlitlighet 

Reliabilitet är en mätning av svarens tillförlitlighet i en undersökning. Kan undersökningen gö-

ras om på nytt med samma resultat har den en hög reliabilitet. Validiteten är ett annat viktigt 

begrepp som anger om instrumentet intervjuaren använt sig av mätte det som var tänkt att mäta 

(Bryman, 2002). När det gäller kvalitativ forskning diskuteras flitigt om begreppen reliabilitet 
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och validitet kan användas. Anledningen är att kvalitativa forskningsstudier inte går att mäta på 

samma sätt som kvantitativa. För att kunna anpassa reliabilitet till de kvalitativa studierna pekar 

Trost (2010) på fyra komponenter i begreppet som vi har försökt följa i vår studie. Det första är 

kongruens, vilket anger om frågor som är tänkta att mäta samma sak är överensstämmande med 

varandra. I enkäten vi använde oss av återkommer samma påverkanshandlingar, men ur olika 

perspektiv och frågeställningar. Genom att jämföra svaren samt genom att analysera kommen-

tarer och motiveringar kunde vi få en bild över intervjupersonens inställning till de olika hand-

lingarna. Den andra komponenten i begreppet reliabilitet är precision, vilket rör intervjuarens 

korrekthet i registreringen av intervjupersonens svar. Vi anser att vi har uppnått en hög precis-

ion genom att vi spelade in intervjuerna och därmed har kunnat kontrollera registreringarna i 

efterhand. Objektivitet är ytterligare en komponent som innebär att samma saker bör registreras 

av olika intervjuare, för att objektiviteten ska vara hög. Vi inser att det är svårt att vara objektiv, 

men genom att vi har varit två intervjuare har vi ändå ökat objektiviteten, då vi i efterhand har 

kunnat jämföra våra uppfattningar och tolkningar av intervjuerna.  Den siste komponenten 

Trost nämner är konstans. Det innebär att studien ska kunna utföras igen och ge samma resultat 

för att reliabiliteten ska vara hög. Konstans är den komponenten som Trost menar inte är lika 

viktig i kvantitativa studier, eftersom kvalitativa studier syftar till att få reda på vad människor 

tänker och tycker, vilket är föränderligt. Trost diskuterar vidare till vilken grad det är relevant 

att använda sig av reliabilitet och validitet som begrepp i kvalitativa studier. Han menar att det 

viktigaste är att forskaren tydligt kan redovisa sitt tillvägagångssätt, för att på så sätt göra stu-

dien så tillförlitlig som möjligt.  
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5 Resultat 

Vi redovisar här vårt resultat både i en tabell och i löpande text. Först redovisas lärarnas enga-

gemang för Grön Flagg som helhet. Därefter delas resultatet in under rubrikerna påverkans-

handlingar samt drivkrafter och hinder. För att förtydliga och styrka vårt resultat har vi valt att 

citera intervjupersonerna och kallar dem för L1-L6. 

5.1 Engagemang 

Som första fråga fick lärarna gradera sitt engagemang för Grön Flagg, vilket gav ett spritt resul-

tat. Frågan ingår inte i vårt huvudsyfte, men vi anser att det är relevant att presentera för att få 

en helhetsbild av studien. De som anger det högsta alternativet är precis i början av sitt arbete 

med Grön Flagg och har ett stort engagemang. 

Just nu är det ju jättestort eftersom allt är nytt och kul, vi har inte haft några mot-

gångar än.  (L3) 

De lärare som redan arbetat med Grön Flagg ett tag värderar sitt engagemang lägre men anger 

också att engagemanget hade varit större i början av arbetet. 

Jaa… hade du frågat mig i våras hade jag sagt 6, nu säger jag 5 då eftersom jag känner 

att jag har så mycket annat som måste göras också. (L2) 

De som anger det lägsta engagemanget är de som inte själva hade valt att gå Grön Flaggs ut-

bildning, utan deras rektor hade bestämt att de skulle gå. 

Det var ju egentligen inte så att vi anmälde oss, utan det var ju mer att rektorn tyckte 

att nån av oss skulle gå. Så att det är inte så att vi kände att, åh det här måste vi få va 

med på. (L6) 

5.2 Påverkanshandlingar 

Enkäten som vi använde oss av innehöll 16 påverkanshandlingar, som intervjupersonerna fick 

ta ställning till utifrån tre olika frågeställningar (se bilaga 1). Vi valde att sammanställa lärarnas 

graderingar i en tabell för att ge en överblick. Vi vill inte ge sken av att ha utfört en kvantitativ 

studie, det är underlaget alldeles för litet för, men tabellen har hjälpt oss att se vissa mönster 

som har underlättat vår analys. I tabell 3 presenteras det aritmetiska medelvärdet ( x ) av alla 

sex intervjupersoners svar utifrån varje frågeställning. Vi har även valt att ta med standardavvi-

kelsen (SD) för att visa på spridningen i svaren. Den första frågeställningen rörde påverkans-

handlingarnas betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle, där 1 = liten betydelse och 6 

= stor betydelse. I den andra frågeställningen fick intervjupersonerna ta ställning till om de 

upplevde något motstånd till att undervisa om handlingarna, där 1 = stort motstånd och 6 = 

inget motstånd. I den tredje frågeställningen fick de ta ställning till vilken grad av lämplighet de 
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olika handlingarna hade i de åldrarna intervjupersonerna arbetade i, där 1 = mycket olämpligt 

och 6 = mycket lämpligt. Intervjupersonerna fick även ange om de behandlat påverkanshand-

lingarna i sin verksamhet. Då svaret blev nej ställde vi en följdfråga om de i framtiden vill be-

handla handlingen. I ett fall angav en intervjuperson två siffror på en av frågorna. Då räknade 

vi ut siffrornas medelvärde, för att kunna använda oss av intervjupersonens svar i tabellen. I ett 

annat fall angav en intervjuperson ingen siffra alls på en fråga, då valde vi att utesluta den helt. 

Vi har valt att presentera påverkanshandlingarna uppdelade efter direkta och indirekta hand-

lingar, för att lättare kunna jämföra dessa. Bokstaven anger i vilken ordning handlingarna står 

angivna i enkäten. Vi kommer vidare i resultatdelen belysa lärarnas förhållningssätt rörande 

direkta respektive indirekta påverkanshandlingar.  

Tabell 3 – Sammanställning av enkäten. 
1Ett av värdena är ett medelvärde av en intervjupersons två angivna siffror. 
2Ett av värdena är uteslutet på grund av att en intervjuperson inte angav någon siffra. 

  
                    

  

 

Betydelse Motstånd Lämplighet Behandlat 
Vill 

behandla 

    x  ±SD x  ±SD x  ±SD Ja Nej Ja Nej 

D
ir

ek
ta

 h
a
n

d
li

n
g
a
r 

a) Att källsortera avfall för återvinning 5,7 0,5 5,8 0,4 5,3 1,6 6       

b) Att odla egna grönsaker 2,7 1,2 2,5 1,2 2,7 1,0 3 3 1 2 

c) Att kompostera 4,8
1
 1,1 5,7 0,5 5,7 0,5 6       

d) Att vara ute i naturen 5,7 0,5 5,8 0,4 6,0 0,0 6       

e) Att plocka skräp 4,7 1,0 4,5 1,6 5,6
2
 0,5 6       

h) Att minska konsumtionen av exempelvis kläder och 

prylar 4,8 1,0 3,7 1,8 3,8 1,8 4 2 1 1 

i) Att minska köttkonsumtionen (äta mer vegetarisk kost) 3,7 1,6 2,7 1,9 3,2 1,7 1 5 2 3 

l) Att spara energi 5,3 0,5 4,7 1,2 5,0 0,9 6       

m) Att spara vatten 4,3 1,2 5,0 1,5 5,2 1,2 6       

n) Att gå, cykla och åka kollektivt istället för bil 4,2 1,0 4,7 1,5 4,3 1,4 5 1 1   

In
d

ir
ek

ta
 h

a
n

d
l.

 f) Att driva kampanjer mot nedskräpning 4,8 0,8 4,5 1,5 5,3 0,8 5 1 1   

g) Att sprida kunskaper om miljömärk-

ning/rättvisemärkning 5,0 0,9 5,0 1,3 5,5 0,8 6       

j) Att delge sina tankar till andra, för att på så sätt på-

verka dem till en hållbar livsstil 5,0 0,9 5,2 0,8 4,7 1,4 5 1 1   

k) Att påverka beslutsfattare 4,7 0,8 3,5 1,9 4,0 1,7 3 3 1 2 

o) Att engagera sig partipolitiskt 2,5 1,0 2,2 1,3 1,8 1,0 2 4   4 

p) Att engagera sig i en ideell organisation 3,2 1,2 2,7 0,8 2,2 1,0   6 2 4 

 

5.2.1 Direkta påverkanshandlingar 

Betydelse  

Att källsortera och att vara ute i naturen värderas högt av alla de tillfrågade lärarna och är de 

handlingar som får högst medelvärde när det gäller betydelsen för ett hållbart samhälle. 

… jag tror är man ute mycket i naturen så blir man mer rädd om den också…(L4) 
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Den direkta påverkanshandlingen som värderas lägst är att odla egna grönsaker. Det motiveras 

med att det ofta finns närodlade eller/och ekologiska grönsaker att köpa i affären istället att 

själv utföra den krävande odlingsprocessen.  

Jag vet egentligen inte det för det finns ju både närodlat och ekologiskt oftast... (L5) 

Några påpekar även att olika förutsättningar spelar roll, bland annat Sveriges klimat och till-

gången till odlingsplats. 

… det kanske är svårare, alla har inte samma möjligheter beroende på hur man 

bor, men dom som kan är väl bra. (L4) 

Att minska köttkonsumtionen värderas också lågt, men är även den handling med störst sprid-

ning bland svaren. Det ges inga motiveringar utifrån betydelsen av att utveckla ett hållbart 

samhälle utan motiveringarna rör istället det personliga kostvalet. 

Motstånd 

Lärarna känner lågt motstånd inför att behandla handlingar som att källsortera, att vara ute i 

naturen och att plocka skräp i sin undervisning. Dessa handlingar är en naturlig del av lärarnas 

planering och återkommer kontinuerligt.   

Ute i naturen är vi jättemycket. Det är så vi kräks nästan i slutet av september här för 

vi har vart, vi har en dag i veckan nästan som vi har varit ute sen terminen började… 

(L1) 

Den påverkanshandling som lärarna känner störst motstånd inför är att odla egna grönsaker 

och det nämns flera gånger att det saknas praktiska förutsättningar för att kunna genomföra det 

på ett bra sätt.  Att minska köttkonsumtionen och att minska konsumtionen av exempelvis kläder 

och prylar finns också ett stort motstånd inför. Det motiveras med att lärarna själva inte efter-

strävade det samt att de inte ville påverka elevernas och familjernas livsstil. 

… jag undervisar om det också hur viktigt det är men sen är det också det att man 

inte riktigt kan gå in och peta i för mycket hur var och en väljer att göra…(L4) 

Lämplighet 

Alla lärare uppger att handlingen att vara ute i naturen är lämplig att behandla i verksamheten 

och samtliga har värderat det till en sexa. Att kompostera och att plocka skräp har också värde-

rats högt. 

Vara ute i naturen tycker alla är jättekul, en sexa, det är perfekt med den här åldern 

och plocka skräp är jättebra för den här åldern för nu börjar dom tappa papper. (L1) 
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Den handling som anses vara mest olämpligt är att odla egna grönsaker och där är det återigen 

de praktiska förutsättningar som nämns. En annan handling som anses olämplig är att minska 

köttkonsumtionen.  

Där tycker jag det är ett stort ansvar att börja prata med så pass små barn om det här 

med vegetarisk kost och så för det är inte bara att sluta med, köttet, utan man måste 

äta, tänka riktigt på vad man äter då och får i sig saker fast på andra sätt då istället. 

(L4) 

Har behandlat/vill behandla 

Som tabellen visar har lärarna behandlat majoriteten av de direkta påverkanshandlingarna i sin 

undervisning. Den handling som endast behandlats av en lärare är att minska köttkonsumtionen. 

De flesta av de lärare som inte hade behandlat det i sin undervisning vill heller inte göra det i 

framtiden. 

… det är lite tveksamt, jag tycker det är lite svårt det här med kött. (L5) 

5.2.2 Indirekta påverkanshandlingar 

Betydelse 

De indirekta påverkanshandlingar som anses ha störst betydelse för ett hållbart samhälle, enligt 

alla de tillfrågade lärarna, är att sprida kunskaper om miljömärkning/rättvisemärkning och att 

delge sina tankar till andra för att på så sätt påverka dem till en hållbar livsstil. 

Det känns jätteviktigt tycker jag. Det gör vi rätt mycket i hemkunskapen. (L1) 

Att driva kampanjer mot nedskräpning och att påverka beslutsfattare värderas också högt, men 

ifrågasätts av vissa. 

Kampanjer mot nedskräpning, det är ... bra.., men de... det, ibland lägger vi mycket tid 

på att göra kampanjerna istället för att göra jobbet. (L1) 

Jag tror allra mest på liksom att delge till andra faktiskt…(L3) 

De handlingar som värderas lägst är att engagera sig partipolitiskt och att engagera sig i en 

ideell organisation. 

Nej, det tycker jag inte är så viktigt, jag tycker de håller på att svamla allihopa. Näe, 

en 3:a, jag tycker inte att det har med miljön att göra riktigt så alltså. Jobba för miljön, 

men inte partipolitiskt. Det är väl inte min grej. Då är det bättre att ta en ideell organi-

sation. (L2) 

Motstånd 

De flesta av lärarna känner litet eller inget motstånd inför att behandla att delge sina tankar till 

andra för att på så sätt påverka dem till en hållbar livsstil i sin undervisning. Många känner 

även litet motstånd inför att sprida kunskaper om miljömärkning/ rättvisemärkning. Den hand-
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ling flest känner stort motstånd inför är att undervisa om att engagera sig partipolitiskt, ef-

tersom de inte vill verka partiska. 

Det gör vi inte så i skolan, här är vi ju neutrala vi lärare då, vi får ju inte propagera för 

något speciellt parti. (L5) 

Det finns även stort motstånd inför att behandla att engagera sig i en ideell organisation och 

motiverar det med att det inte ingår i skolans uppdrag.  

Jag tycker inte heller det hör till skolan, så en 3:a. Det får man göra på sin fritid. (L2) 

Lämplighet 

Att sprida kunskaper om miljömärkning/rättvisemärkning är den indirekta påverkanshandling 

som anses vara mest lämplig. Även att driva kampanjer mot nedskräpning anses vara en lämp-

lig handling att behandla i de åldrar där de tillfrågade lärarna arbetar. 

Att driva kampanjer, det passar väl alldeles utmärkt. (L2) 

De handlingar som anses vara mest olämpliga är samma handlingar som de tillfrågade lärarna 

känner störst motstånd inför att undervisa om, att engagera sig partipolitiskt och att engagera 

sig i en ideell organisation.  

Nej, men det är fortfarande för långt bort. Vi har pratat rätt mycket om valet förstås 

nu, men det är fortfarande långt bort för dem. De känner det avlägset…(L3) 

Har behandlat/vill behandla 

Samtliga lärare har behandlat att sprida kunskaper om miljömärkning/rättvisemärkning på nå-

got sätt i sin undervisning. 

Ja, det har vi prata om, kravmärkt och svanmärkt och allt de här och vi har gjort dom 

här skyltarna. (L5) 

Däremot har ingen av de tillfrågade behandlat att engagera sig i en ideell organisation och de 

flesta av dem vill inte heller göra det i framtiden.  

Nej, jag tror inte det, tror de är för små för det det utan de behöver nog bara lära sig 

de här grund..grunddelen  som gör att det kanske sitter i ryggraden sen, att man 

slänger rätt och inte kastar i ute naturen och så. Jag tror att det är det som är det vik-

tigaste att få liksom, att nöta in då, att vi är rädda om miljön. (L5) 

Några få har behandlat att engagera sig partipolitisk. En av dessa påpekar att det har gjorts på 

grund av det aktuella riksdagsvalet. Av de som inte har behandlat handlingen vill ingen be-

handla den i framtiden heller. 
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5.3 Drivkrafter och hinder 

Under intervjuerna påpekar lärarna en rad faktorer som antingen är drivkrafter eller hinder för 

att driva Grön Flagg- och miljöarbetet.  

5.3.1 Drivkrafter  

Det personliga engagemanget för Grön Flagg nämns som en av de största drivkrafterna och 

många anser att det är en förutsättning. 

Jag tycker det är lite roligt just nu när vi har börjat. (L4) 

 

... hon är också intresserad, jag tror man måste vara det…(L2) 

Lärarna poängterar att en förutsättning är att det på varje skola finns minst två eldsjälar som 

driver arbetet framåt. De poängterar att det krävs mer än en för att orka hålla arbetet igång, men 

att helst hela personalen ska vara involverad.  

För man, man måste va minst två. [Som är drivande?] Aaa, som är drivande. Och man 

måste va drivande. För, det, alla tycker det är jobbigt med nåt mer. (L1) 

Förutom lärarnas engagemang nämns även elevernas intresse som en drivkraft. 

Driva kampanjer, ja, men de tycker dom ju är kul att göra dom här och dom har bra 

argument… (L1) 

Det är roligt för att eleverna är så engagerade…(L4) 

En av lärarna nämner att en stor drivkraft kan vara att känna stödet från skolans ledning och att 

det underlättar beslutsprocessen i både små och stora frågor. 

... vi har förmånen här då att ha en rektorn som är väldigt engagerad i detta och vill 

driva och då påverkar det ju alla. (L2) 

En annan lärare förtydligar att det är skolans uppdrag att undervisa om hållbar utveckling och 

att det därför bör vara en drivkraft.  

Det står ju att man ska jobba med detta. Hållbar utveckling. Det, det står i läroplanen. 

Det är jättetydligt att man ska det. (L1) 

5.3.2 Hinder 

Ett återkommande hinder som nämns av alla är att tiden inte räcker till, varken för att planera 

eller genomföra undervisningen för hållbar utveckling. 

Alltså, vi kom av oss i våras, dumt nog […] det var jättemycket saker som skulle gö-

ras. (L2) 

 

Ja, men det, det har vi väldigt lite tid till alltså, det blir inte av.  (L3) 
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Den anledning som ges till tidsbristen är styrdokumentens alla mål som ska uppnås.  

… de är ju hur mycket mål som helst. Det tycker jag är döjobbigt med alla de här må-

len. […] hela tiden är det att man väljer ju bort nånting.  (L1) 

Att undervisa om hållbar utveckling ses som energikrävande bland annat eftersom det inte tas 

upp i läroböckerna. Det innebär att lärarna själva måste leta reda på material och fakta, vilket 

blir ett hinder för många. 

Står de i boken så kan man göra det rätt enkelt […] men ska man ta fram det själv och 

jobba med det så är det rätt bökigt. (L1) 

Precis som att det personliga engagemanget kan vara en drivkraft kan det även vara ett hinder.  

... antingen så ska man engagera sig mycket eller också så blir det nog inte så mycket 

av det…(L5) 

 

Jag känner att jag är ju inte så bra på det själv, så att om jag ska sprida det till någon 

annan måste jag kunna det själv först. (L6) 

En lärare menar att det är svårt att få med sig kollegorna eftersom de varken är vana att jobba 

på det sättet eller med de frågeställningar som ESD berör. 

Det, det, liksom det är den här tröskeln som är så jobbig. Man får tjata och tjata. (L1) 

Att inte få med sig ledningen är ytterligare ett hinder som nämns av de tillfrågade lärarna. Rek-

torn har en viktig roll i att skapa möjligheter för implementeringen.  

Och sen var det ju viktigt att rektorn var med på det hela egentligen. Enligt den här 

Grön Flagg. Och han har ju inte riktigt hakat på det här än då. (L6) 

Fler gånger påpekar lärarna att de praktiska förutsättningarna kan utgöra stora hinder och i 

vissa fall kan det få konsekvensen att hela miljöarbetet avstannar.   

…men nu har vi ju det här problemet med sophanteringen att det är inte så att det är 

sortering där utan det är ju en låda att slänga i så då får vi köra till de här sorterstation-

erna själva. (L5) 

 

...vi har ingen möjlighet att kunna ha ett grönsaksland här ute och ha det ifred utan det 

här är en lekplats på helger och kvällar [ja] skolgård är en allmän plats. (L5) 

Många lärare anser att eleverna är för unga för att kunna ta till sig vissa delar av undervisning-

en om hållbar utveckling. Det märktes tydligt när de fick frågor om att engagera sig partipoli-

tiskt och att engagera sig i en ideell organisation under vår intervju. 

De organisationer som jobbar med det här, de riktar sig inte till de här unga barnen. 

(L3) 
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Det är på gränsen till deras ålder tycker jag. Det är svårare för de här små, man behö-

ver ha en väldigt konkret fråga. (L3) 

Ett par av lärarna tycker att det är problematiskt att undervisa om vissa handlingar utan att på-

verka eleverna. 

Och det här har jag lite svårare, eftersom jag själv är vegetarian. Då kan inte jag riktigt 

undervisa i att man ska äta mer vegetariskt, så det känns jättesvårt tyvärr. För då är det 

som att jag lägger på dom mina värderingar och man ska ju vara neutral. (L2) 

 

Jag ska ju inte påverka politiskt. Jag tror att det är svårt att inte göra det. (L3) 

En annan problematik som lätt uppstår är att lärarna känner att de tenderar att lägga sig i ele-

vernas och deras föräldrars privatliv.  

…jag undervisar om det också hur viktig det är men sen är det också det att man inte 

riktigt kan gå in och peta i för mycket hur var och en väljer att göra där själv så att. 

Man får ta det försiktigt så att man inte, så att ingen känner sig påhoppad så, ja. (L4) 

 

…barnen är så pass små så de får av sina föräldrar då [mmm] så då får man rikta det 

till föräldrarna då i sådana fall och det kanske inte är nånting som vi sådär mer går ut 

för…(L5) 
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6 Diskussion 

Vi kommer inleda med en diskussion om fördelar och nackdelar med vår metod för att sedan 

diskutera resultaten som presenterats i föregående kapitel. Avsnittet avslutas med slutord och 

förslag till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Trots en genomarbetad enkät märkte vi redan vid transkriberingen att intervjupersonerna inte 

alltid svarade på det vi frågade. Detta kan enligt Bryman (2002) bero på att intervjuaren och 

intervjupersonen inte delar samma tolkning av begrepp och ord, vilket kan leda till att intervju-

personen missförstår frågan. Vi märkte att lärarna uppfattade ordet behandla på olika sätt. Det 

tolkades både som att påverkanshandlingen skulle genomföras i undervisningen samt som att 

det innebar att prata om den i undervisningen. Det kan ha medfört att lärarnas svar inte är helt 

likvärdiga och är därför något som bör förtydligas innan enkäten används igen. Formuleringen 

att engagera sig partipolitiskt bör också ändras. Det framkom av lärarnas svar att de tolkade det 

som att ett partis politiska åsikter skulle framföras och tyckte att det kom i konflikt med deras 

uppdrag att vara neutrala. En annan anledning till att lärarnas svar inte alltid stämde överens 

med frågorna som ställdes, skulle kunna vara att intervjupersonerna glömt bort vad som fråga-

des efter på grund av antalet påverkanshandlingar. En intervjuperson ombads gradera påver-

kanshandlingarna utifrån betydelsen för ett hållbart samhälle. De första handlingarna motivera-

des med att man tillsammans kan göra skillnad och därmed besvarade läraren frågan. Senare 

handlingar motiverades utifrån intervjupersonens egna perspektiv, till exempel ”Jag gillar kött” 

och har då egentligen inte svarat på det vi frågade efter. Vi upprepade frågan emellanåt för att 

påminna, men kanske inte tillräckligt ofta. 

Bryman (2002) menar att ett problem med enkäter är att intervjuaren inte är medveten om 

eventuella missförstånd. Däremot påpekar han att enkäter bidrar till en lättare bearbetning av 

resultatet. För att undvika eventuella missförstånd valde vi att göra enkäten muntligt, samt att 

vara två närvarande intervjuare. Trost (2010) anser att intervjupersonernas svar kan bli mer till-

förlitliga då man är två intervjuare, eftersom eventuella missförstånd då lättare upptäcks. En 

förutsättning är då att intervjupersonerna är samspelta. En nackdel däremot kan vara att inter-

vjupersonen känner sig underlägsen i en sådan situation. För att överbrygga detta var vi extra 

noga med att skapa en positiv atmosfär och skapa ett förtroende. 

Vi valde att inte lämna ut enkäten i förväg. Detta för att intervjupersonen inte skulle hinna 

tänka igenom sina svar eftersom vi ville ha lärarnas spontana uppfattningar. Bryman (2002) 
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menar att det finns en risk att intervjupersonerna ger de svar som är socialt önskvärda eller som 

framställer dem positivt. Bryman påpekar också att intervjuaren alltid påverkar intervjuresulta-

tet. Eftersom vi var medvetna om det innan, försökte vi vara objektiva och neutrala, utan att 

verka ointresserade. Bryman talar även om att det är viktigt att vara balanserad som intervjuare, 

att varken vara alltför dominant så intervjupersonen blir passiv eller vara för uttryckslös då per-

sonen lätt kan tro att de svarat fel och därför bryter mot det socialt önskvärda. 

En åtgärd vi gjorde både för att underlätta analysarbetet och öka tillförlitligheten i studien var 

att spela in och transkribera intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en inspelning 

av intervjun ökar tillförlitligheten då intervjupersonens ordval registreras och intervjuaren har 

möjlighet att lyssna på intervjun igen. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Direkta och indirekta påverkanshandlingar 

Innan vi började vår studie hade vi en föreställning om att lärarna hellre undervisade om direkta 

än indirekta påverkanshandlingar. Resultatet visar tendenser till detta mönster, men inte i den 

grad vi trodde. Lindberg (2007) och Short (2010) diskuterar att i takt med att elevernas kognit-

ionsnivå ökar kan de också börja tänka utanför den egna personliga sfären. De lärare vi har in-

tervjuat arbetar med elever i skolår F-5, men de flesta känner sig mest bekväma med att under-

visa om de direkta individuella påverkanshandlingarna, till exempel att vara ute i naturen, 

kompostera och plocka skräp. Det var bara en lärare som nämnde något om den progression 

Short och Lindberg talar om. Läraren menade att eftersom källsortering är en påverkanshand-

ling som det undervisas om i de första skolåren borde det inte läggas så mycket tid på det i öv-

riga skolår, eftersom eleverna då borde kunna det. Vi tycker också att det är viktigt att det finns 

en progression i undervisningen eftersom eleverna behöver nya utmaningar för att hålla intres-

set vid liv. Därför måste ESD också vara ett område där eleverna får växa och inhämta ny kun-

skap.  

Två av de indirekta kollektiva påverkanshandlingarna skiljde sig markant från de övriga. En av 

dem var att engagera sig partipolitiskt, vilket endast två lärare hade berört och övriga inte ville 

behandla alls. Anledningarna till det låga intresset kring denna påverkanshandling är flera. Den 

vanligaste förekommande orsaken var att lärarna tyckte det var svårt att prata om politik och 

samtidigt vara neutrala. Även elevernas ålder angavs som ett skäl, eftersom de tyckte det var 

svårt att åldersanpassa undervisningen. Några lärare tyckte inte att partipolitik hade något med 

miljö att göra och var därför inte intressant i det här sammanhanget. Den andra indirekta påver-
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kanshandlingen som utmärkte sig var att engagera sig i en ideell organisation. Här var det ing-

en lärare som hade behandlat handlingen och det var endast två som skulle kunna tänka sig att 

göra det i framtiden. Även här var elevernas ålder en anledning till att lärarna inte ville be-

handla handlingen i sin undervisning. Några lärare menar att handlingen inte ingår i skolans 

uppdrag utan att det får skötas på elevernas fritid. Att ideella organisationer inte behandlas i 

någon större utsträckning kan motiveras med att det inte finns något i styrdokumenten som di-

rekt påvisar detta. Däremot kan man fråga sig varför lärarna inte behandlar partipolitik i större 

utsträckning eftersom det är en grundläggande del i det demokratiska samhället. Läroplanen 

inleds med följande mening: ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund” (Skol-

verket, 2006, s.3). Den demokratiska tanken genomsyrar sedan hela läroplanen och övriga styr-

dokument och därmed är det tydligt att det ingår i skolans uppdrag. Vill vi att Sverige ska förbli 

en demokrati måste eleverna få kunskap i hur en demokrati fungerar. Dock måste vi ha i 

åtanke, som Bryman (2002) säger, att frågans utformning kan påverka vilket svar som ges. 

Hade vi ställt frågan om partipolitik i ett annat sammanhang eller med annan formulering 

kanske vi hade fått ett annorlunda svar, vilket vi har behandlat i metoddiskussionen. En lärare 

sa också att det inte var viktigt med politik i miljösammanhang. Det tycker vi är intressant ef-

tersom läraren gått Grön Flaggs utbildning och därför borde veta att demokrati är en av stötte-

pelarna i Grön Flagg och ESD. 

6.2.2 Drivkrafter och hinder 

Breiting (2007) och Westin (2007) lyfter fram en rad faktorer som antingen kan vara drivkrafter 

eller hinder för att implementera ESD i skolan, som vi behandlat i bakgrunden. Några av dessa 

faktorer framkom även under våra intervjuer. Precis som Westin menar, att eldsjälar kan ses 

både som ett hinder och en drivkraft, har intervjupersonerna nämnt båda aspekterna. Eldsjälar 

ses ofta som en drivkraft, eftersom de leder arbetet framåt. Men det framgår även att det kan bli 

ett hinder ifall den drivande personen inte orkar längre på grund av det tidskrävande arbetet. 

Avsaknaden av eldsjälar utgör ett hinder för implementeringen av ESD. Två av dem vi inter-

vjuade beskrev sig som eldsjälar på sina skolor och båda angav att deras eget engagemang 

sjunkit. En av anledningarna var att de ensamma fick driva hela arbetet, vilket är energikrä-

vande. En av dem uppgav att arbetet med Grön Flagg avtog helt då den personen inte jobbade 

på skolan under en tid. Detta visar på att en förutsättning för att ESD ska kunna implementeras 

är att det finns en eller flera eldsjälar på skolan. Men för att arbetet ska bli bestående krävs ett 

engagemang hos större delen av personalen. Det uppfattade en av intervjupersonerna som en 
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tröskel, att få med sig kollegorna i arbetet. I intervjuerna framkom också att skolornas ledning 

kan vara både en drivkraft och ett hinder, beroende på om de stödjer arbetet eller inte. 

Många lärare känner sig stressade över alla skolans mål, vilket Breiting (2007) och Westin 

(2007) ser som ett hinder. Istället för att se ESD som ett hjälpmedel för att nå målen ser lärarna 

det som ytterligare ett problem som skolan ska lösa. Skolverket kräver även att elevernas resul-

tat ska kunna redovisas och eftersom ESD är mycket mer än faktakunskaper är det svårt att ut-

värdera och därför redovisa. I intervjuerna bekräftade lärarna att de känner sig överbelastade av 

alla mål. De ansåg att de hela tiden var tvungna att ta bort någonting annat för att undervisa om 

ESD. En drivkraft som en intervjuperson framhöll var dock att ESD redan ingår i styrdokumen-

ten och är därför inte ytterligare ett uppdrag. En anledning till att de anser sig överbelastade av 

alla mål är att tiden inte räcker till. Det framhåller samtliga intervjupersoner i vår studie. 

I vår studie framkom många av de drivkrafter och hinder som nämnts i bakgrunden, men även 

andra. Flera av lärarna uppger att elevernas intresse kan vara en drivkraft samt att deras ålder 

kan utgöra ett hinder. De anser att det är svårt att göra undervisning om hållbar utveckling rele-

vant för eleverna och att anpassa den till deras ålder. Lärarna tycker även det är svårt att göra 

undervisningen neutral när det handlar om livsstilsfrågor som t.ex. att minska konsumtionen. 

De vill varken påverka eleverna för mycket eller lägga sig i elevernas och familjernas privatliv. 

Ett annat hinder var de praktiska förutsättningarna. Det kunde till exempel röra sig om avsak-

naden av ett soprum med sorteringsmöjligheter. På en skola stoppade detta upp hela miljöarbe-

tet medan det på en annan skola inte sågs som ett problem. Det som är intressant att lägga 

märke till är att på skolan där källsorteringen utgjorde ett stort problem fanns det ett lågt enga-

gemang och det saknades enligt lärarna eldsjälar. På den andra skolan, där källsorteringen inte 

utgjorde något problem alls trots att förutsättningarna var samma, hade intervjupersonen ett 

högt engagemang. Vi har fått indikationer från samtliga intervjupersoner att den främsta driv-

kraften eller det största hindret är det personliga engagemanget. Vi menar därför att det person-

liga engagemanget är en viktig förutsättning för att implementera ESD.  

6.3 Slutord och förslag till vidare forskning 

Den slutsats vi har dragit av vår studie är betydelsen av det personliga engagemanget, det ge-

nomsyrar alla intervjuer. Brist på ett personligt engagemang gör att mycket uppfattas som hin-

der och de hinder vi nämnt uppfattas som större. Finns däremot ett stort personligt engagemang 

överbryggs hindren lättare och fler drivkrafter hittas, som kan bli en hjälp i arbetet med ESD. 

Hur hittar man då det personliga engagemanget? Westin (2007) tror att lärarutbildningen kan 
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vara en nyckel, eftersom framtidens alla lärare tränas där. Får lärarna under sin utbildning bra 

förståelse och kunskap om ESD finns också förutsättningarna att de utvecklar ett personligt en-

gagemang. Det innebär i sin tur att skolorna får lättare att implementera ESD eftersom det då 

finns fler eldsjälar. 

I denna studie har vi undersökt lärarnas uppfattningar av att undervisa för handlingskompetens 

för hållbar utveckling efter att ha gått Grön Flaggs utbildning. Vi tycker det vore intressant att 

undersöka samma sak hos lärare som inte gått Grön Flaggs utbildning och se om resultaten 

skiljer sig åt. En annan fråga väcktes av en lärare vi intervjuade som funderade mycket över 

vad som hände med eleverna när de kommer upp till högstadiet. Saker som varit självklara för 

dem tidigare, som till exempel att inte kasta skräp och att vara rädd om naturen, glöms helt 

bort. Läraren funderade över hur man kan förändra den kultur som ofta uppstår på högstadiet.  

En relevant fråga att forska vidare på skulle därför kunna vara hur elevernas intresse för ESD 

kan bevaras.  

Vår förhoppning är att vår studie ska bidra till diskussionen om hur ESD kan utvecklas på sko-

lorna. 
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8 Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
Intervjuguiden innehåller en del med inledande frågor, en enkät (I-VI) och öppna frågor (VII). 

 

Inledande frågor 

1. Kön och ålder 

2. Utbildning 

3. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

4. Har du någon annan yrkeserfarenhet än skola, i så fall vad? 

5. Har du arbetat på olika skolor med olika åldrar? 

6. Vilken ålder är det på eleverna som du arbetar med nu? 

7. Hur länge har ni varit Grön flagg skola? 
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I. Hur upplever du ditt engagemang för Grön Flagg? 

Litet 1  2  3  4  5  6 Stort 
 

II. Hur bedömer du betydelsen av handlingarna på en skala från 1-6 där 1 betyder liten betydelse och 6 

betyder stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 

a) Att källsortera avfall för återvinning.  
1  2  3  4  5  6 
 

b) Att odla egna grönsaker 
1  2  3  4  5  6 
 

c) Att kompostera 
1  2  3  4  5  6 
 

d) Att vara ute i naturen 
1  2  3  4  5  6 
 

e) Att plocka skräp 
1  2  3  4  5  6 
 

f) Att driva kampanjer mot nedskräpning 
1  2  3  4  5  6 
 

g) Att sprida kunskaper om miljömärkning/rättvisemärkning 
1  2  3  4  5  6 

 
h) Att minska konsumtionen av exempelvis kläder och prylar 

1  2  3  4  5  6 
 

i) Att minska köttkonsumtionen (äta mer vegetarisk kost) 
1  2  3  4  5  6 
 

j) Att delge sina tankar till andra, för att på så sätt påverka dem till en hållbar livsstil 
1  2  3  4  5  6 
 

k) Att påverka beslutsfattare 
1  2  3  4  5  6 
 

l) Att spara energi 
1  2  3  4  5  6 
 

m) Att spara vatten 
1  2  3  4  5  6 
 

n) Att gå, cykla och åka kollektivt istället för bil 
1  2  3  4  5  6 
 

o) Att engagera sig partipolitiskt 
1  2  3  4  5  6 
 

p) Att engagera sig i en ideell organisation  
1  2  3  4  5  6 
  

L
it

en
  

 S
to

r 
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III. Inför vissa av handlingarna upplever du kanske ett lågt eller inget motstånd. De kan till exempel 

vara roliga eller enkla att undervisa om eller ge dig uppskattning på annat sätt. Då markerar du siff-

ran 6. Gentemot vissa av handlingarna känner du ett stort motstånd. Kanske beror det på att du 

upplever handlingen som svår eller tråkig att utföra eller kanske att det skulle få negativa konse-

kvenser för dig att undervisa om den, till exempel genom att kolleger, föräldrar eller elever reagerar 

negativt. Känner du ett starkt motstånd mot att undervisa om handlingen markerar du med 1. 

 

 

a) Att källsortera avfall för återvinning.  
1  2  3  4  5  6 
 

b) Att odla egna grönsaker 
1  2  3  4  5  6 
 

c) Att kompostera 
1  2  3  4  5  6 
 

d) Att vara ute i naturen 
1  2  3  4  5  6 
 

e) Att plocka skräp 
1  2  3  4  5  6 
 

f) Att driva kampanjer mot nedskräpning 
1  2  3  4  5  6 
 

g) Att sprida kunskaper om miljömärkning/rättvisemärkning 
1  2  3  4  5  6 

 
h) Att minska konsumtionen av exempelvis kläder och prylar 

1  2  3  4  5  6 
 

i) Att minska köttkonsumtionen (äta mer vegetarisk kost) 
1  2  3  4  5  6 
 

j) Att delge sina tankar till andra, för att på så sätt påverka dem till en hållbar livsstil 
1  2  3  4  5  6 
 

k) Att påverka beslutsfattare 
1  2  3  4  5  6 
 

l) Att spara energi 
1  2  3  4  5  6 
 

m) Att spara vatten 
1  2  3  4  5  6 
 

n) Att gå, cykla och åka kollektivt istället för bil 
1  2  3  4  5  6 
 

o) Att engagera sig partipolitiskt 
1  2  3  4  5  6 
 

p) Att engagera sig i en ideell organisation  
1  2  3  4  5  6 
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IV. Hur lämplig är handlingen att behandla i undervisningen/verksamheten med barn i den ålder som 

du arbetar med? Anser du att handlingen är mycket lämplig markerar du den med 6. Anser du att 

den är mycket olämplig markerar du den med 1. Motivera gärna varför handlingen är lämplig resp. 

olämplig.  

 

a) Att källsortera avfall för återvinning.  
1  2  3  4  5  6 
 

b) Att odla egna grönsaker 
1  2  3  4  5  6 
 

c) Att kompostera 
1  2  3  4  5  6 
 

d) Att vara ute i naturen 
1  2  3  4  5  6 
 

e) Att plocka skräp 
1  2  3  4  5  6 
 

f) Att driva kampanjer mot nedskräpning 
1  2  3  4  5  6 
 

g) Att sprida kunskaper om miljömärkning/rättvisemärkning 
1  2  3  4  5  6 

 
h) Att minska konsumtionen av exempelvis kläder och prylar 

1  2  3  4  5  6 
 

i) Att minska köttkonsumtionen (äta mer vegetarisk kost) 
1  2  3  4  5  6 
 

j) Att delge sina tankar till andra, för att på så sätt påverka dem till en hållbar livsstil 
1  2  3  4  5  6 
 

k) Att påverka beslutsfattare 
1  2  3  4  5  6 
 

l) Att spara energi 
1  2  3  4  5  6 
 

m) Att spara vatten 
1  2  3  4  5  6 
 

n) Att gå, cykla och åka kollektivt istället för bil 
1  2  3  4  5  6 
 

o) Att engagera sig partipolitiskt 
1  2  3  4  5  6 
 

p) Att engagera sig i en ideell organisation  
1  2  3  4  5  6 

 

M
yc

k
et

 
o

lä
m

p
lig

 

M
yc

k
et

 
lä

m
p

lig
 



36 

 

V. I vilken utsträckning anser du att du är kunnig om vad styrdokumenten (läroplan och kursplaner) 

för den verksamhet du bedriver säger om handlingskompetens för hållbar utveckling? Anser du att 

du är mycket kunnig så markerar du med 6. Anser du att du är mycket okunnig så markerar du med 

            

 

VI. Markera med Ja och nej-svar. Förklara svaret muntligt.     

a) Har du behandlat att källsortera avfall för återvinning i din egen undervisning? Ja Nej  
 Skulle du vilja behandla den handling i din egen undervisning?   Ja   Nej 

b) Har du behandlat att odla egna grönsaker i din egen undervisning?  Ja Nej 
Skulle du vilja behandla den handling i din egen undervisning? Ja Nej 
 

c)  Har du behandlat att kompostera din egen undervisning?            Ja Nej    
 Skulle du vilja behandla den handling i din egen undervisning? Ja   Nej  

d) Har du behandlat att vara ute i naturen i din egen undervisning?   Ja Nej 
 Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja   Nej  

e) Har du behandlat att plocka skräp i din egen undervisning?   Ja Nej  
Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja   Nej  

  
f)  Har du behandlat att driva kampanjer mot nedskräpning i din egen undervisning?  Ja     Nej      

Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja   Nej  
  
g) Har du behandlat att sprida kunskaper om miljömärkning/rättvisemärkning i  Ja Nej 

din egen undervisning?    
Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja   Nej  

  
h)  Har du behandlat att minska konsumtionen av exempelvis kläder och prylar Ja Nej 

i din egen undervisning?   
Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja   Nej   

i) Har du behandlat att minska köttkonsumtionen i din egen undervisning?    Ja Nej 
Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja   Nej  
 

j) Har du behandlat att delge sina tankar till andra, för att på så sätt påverka dem  
till en hållbar livsstil i din egen undervisning?    Ja Nej 

      Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja   Nej  

k) Har du behandlat att påverka beslutsfattare i din egen undervisning?   Ja Nej 
Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja Nej  
  

l) Har du behandlat att spara energi i din egen undervisning?    Ja Nej 
 Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja   Nej   

m) Har du behandlat att spara vatten i din egen undervisning?        Ja Nej        
Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja   Nej  

n) Har du behandlat att gå, cykla och åka kollektivt istället för bil i din egen undervisning?  Ja Nej 
 Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja   Nej  

 
o) Har du behandlat att engagera sig partipolitiskt i din egen undervisning?   Ja Nej 

Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja   Nej  
 

p) Har du behandlat att engagera sig i en ideell organisation i din egen undervisning? Ja Nej 
Skulle du vilja behandla den handlingen i din egen undervisning?  Ja   Nej  

Mycket 
okunnig 

Mycket 
kunnig 
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VII. Öppna frågor 

 1. Vad tycker du handlingskompetens för hållbar utveckling innebär? 

 2. Finns det enligt din uppfattning något uppdrag i styrdokumentet att undervisa för handlings-

kompetens för hållbar utveckling? 

 3 a. En grundidé i Grön flaggs verksamhet är att ”börja med de konkreta frågorna för att förstå de-

stora frågorna”.  Vilka är ”de stora frågorna” som är viktiga för eleverna att förstå?   

 b. Vilka konkreta handlingar ser du som viktiga för att eleverna ska förstå ”de stora frågorna”? 

 c. Vilka av de handlingarna har du tagit upp i undervisningen? Hur? 

 


