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Det som undersökts i denna studie är lärares sätt att se på miljöetiska frågor. Studien syftar till 
att utreda om detta är bundet till någon ämnesgrupp, någon bakgrund eller deras personliga 
ställningstaganden. Undersökningen har utförts bland lärare som undervisar på grundskolans 
senare år. Metoden som använts är en kvantitativ metod. Det empiriska materialet utgörs av 
76 enkäter som har insamlats från fem skolor i en mellansvensk kommun. Studien visade att 
lärare tycker att miljöetiska frågor är viktiga men att de i praktiken har ett begränsat utrymme. 
Sociala faktorer, värderingar och intressen tycks vara viktiga för förekomsten av miljöinslag i 
undervisningen. Det som också framkom i resultatet av studien är att ma/no-lärares åsikter 
skiljer sig från de andra lärarnas, detta inte nödvändigtvis för att de är ma/no-lärare utan 
möjligen för att det finns ett intresse i grunden. 
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1. Inledning 
 
”Äh, skit samma. Jag lever ändå inte om hundra år”. Är människan så egoistisk? Tänker vi så 
kortsiktigt? Vårt land, en demokrati i en tid där informationen löper amok omkring oss. Ibland 
stöter man på människor som, trots vårt snabba informationsflöde, inte ens reagerar när de hör 
hur illa ställt det är i världen. En värld som skadas av den behandling som vi utsätter den för. 
Det talas om hur vår jord kommer att se ut i framtiden, om naturkatastrofer, geologiska 
förändringar och klimatförändringar. Dock kan man förvånas av kommentarer i stil med den 
jag inledde detta stycke med. Bryr vi oss inte mer? 

Miljöfrågor är något som har tenderat att tonas ner i debatten. Vad detta beror på vet vi 
inte men likväl har inte miljöproblemen försvunnit. Kanske är det så att det diskuterats så pass 
mycket tidigare och att människor i allmänhet tycker att det diskuterats färdigt? Men detta är 
något som aldrig kommer att bli färdigdiskuterat, inte så länge mänskligt liv och därmed 
också mänskliga intressen finns på denna jord. Vi orsakar stora fotspår i miljön med vår 
konsumtionsnivå, varav många tar lång tid att reparera och många är till och med irreversibla. 
Miljöproblem kan vara orsakade av naturliga förändringar i miljön men ofta är det mänskliga 
intressen som ligger bakom. 

Det är mänsklighetens ansvar att värna om den gemensamma miljön. Det är fortfarande 
något viktigt att diskutera. Varje dag gör vi val som får olika grad av påverkan på miljön. Det 
krävs av oss att vi blir medvetna och delaktiga för att vi ska kunna arbeta mot att få ett 
hållbart samhälle. Om vi vill fortsätta vår existens här på jorden så måste vi tänka mer 
långsiktigt. I Skolverkets referensmaterial Hållbar utveckling i skolan beskrivs historien 
bakom ”hållbar utveckling”. Det beskrivs där att vi ska arbeta mot att få ett hållbart samhälle, 
och att det länge har pratats om det. Benämningen ”hållbar utveckling” kom redan i början av 
1980-talet, men fick mer genomslagskraft 1987 i samband med Brundtlandtrapporten. Denna 
rapport la bland annat stor vikt vid lärares uppgifter gällande de sociala förändringar som ska 
till för en hållbar utveckling. 

  Skolan har alltså en viktig uppgift, att ta upp miljöproblematiken till diskussion och 
väcka tankar hos eleverna. Vi kan diskutera olika sidor av frågor med vår omgivning och 
tycka till. Det är det en demokrati bygger på. Som lärare är det viktigt att stödja denna 
utveckling hos eleverna. I klassrummet finns möjligheter att diskutera, ventilera och 
åskådliggöra sina tankar och värderingar. Eleverna ska också få träna på att visa respekt för 
andras åsikter och låta argument möta varandra. Eleverna utvecklar sitt demokratiska 
förhållningssätt och på så sätt utvecklas de till delaktiga individer. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, står det att vi lärare tillsammans 
ska forma demokratiska medborgare och få eleverna att se allas lika värde. Skolan ska ha 
olika övergripande perspektiv så som det demokratiska, det etiska, det historiska och ett 
miljöperspektiv. Eleverna ska lära sig att värna om vår gemensamma miljö, se samband och 
utveckla ett förhållningssätt som bidrar till hållbar utveckling. På många ställen, både i 
läroplanen och i enskilda kursplaner, betonas det ansvar skolan har i att ta upp dessa frågor 
med eleverna. Det är vårt gemensamma ansvar. Det är en tanke som också motiveras av det 
arbetslagstänkande som nu finns på de flesta skolor. Här är det tydligt vilken viktig roll lärare 
har att ta upp den typen av etiska frågor med eleverna.  

Denna studie är viktig för att uppmärksamma hur lärare ser på de miljöetiska frågorna i 
undervisningen, och därmed också en del av det uppdrag skolan har att undervisa om miljö 
och undervisa för en hållbar utveckling. Som framkommer av dokumenten som tidigare 
beskrivits så är det viktigt att eleverna utvecklas till demokratiska medborgare som reflekterar 
över sitt handlande. Om vi inte reflekterar över de miljöetiska val vi gör så kan vi inte påverka 
de miljöproblem vi i dag har. Först när vi börjar synliggöra vår egen medverkan, och 
diskutera ur ett sådant perspektiv, kan vi förändra vårt handlande. Lärares uppgift är att stödja  
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eleverna i deras utveckling mot att bli demokratiska medborgare som reflekterar och gör 
aktiva val i livet. Vilken plats har miljöetiken i skolan? Tas miljöetiska frågor upp med 
eleverna? Vad styr de val lärare gör i undervisningen? Det är lite av de funderingar denna 
uppsats bygger på. 
 
1.1 Begreppsdefinitioner 
 
Här nedan följer en kort beskrivning av några, för denna uppsats, betydande begrepp. Dessa 
behöver klargöras så att inte oklarheter uppstår. Varje begrepp har ett eget stycke och 
begreppet i sig är understruket i texten. 

Natur enligt Stenmark (2000) kan antingen inkludera människan, eller inte. I denna 
uppsats är det den senare betydelsen som används. Med natur menas alltså all natur utom 
människan. Det är också den definition som är vanligast inom miljöetiken. 

Miljö är ett begrepp med en vid innebörd. Det kan egentligen vara allt, både fysiskt och 
psykiskt, som omger oss. I detta arbete så är det den fysiska naturen som menas när begreppet 
”miljö” nämns.  

Miljöproblem är ett begrepp med många tolkningar. Ariansen (1992) menar att just det 
att det är så oklart vad som är ett miljöproblem gör att det blir svårare för oss att få grepp om 
begreppet ”miljöproblem”. Han diskuterar vad det egentligen är och kommer fram till att det 
vi ser som problem ofta i sig inte är problemet. Han menar att problemet ligger ett snäpp 
längre ned. Det är den konkreta skada eller negativa påverkan i naturen som är 
miljöproblemet. Kanske kan problemet orsakas av bristande frihet och orättvisor men det är 
inte dem problemen som är miljöproblemen. Här kan dras paralleller till dagens 
överkonsumtion som i sig inte är ett miljöproblem, om Ariansens tankar (1992) tillämpas. 
Men det är en företeelse som får konsekvenser för miljön och därmed orsakar miljöproblem.  

Etik är något de flesta människor känner till bra. Det handlar om vad man anser vara rätt 
och fel i olika situationer. Etik handlar om seder och moral. Det rör sig alltså om regler för 
vad som är rätt och orätt. 

Handlingarna och värderingarna som har att göra med hur vi förhåller oss till miljön hör 
till de miljöetiska frågorna. När det gäller begreppet miljöetik är Stenmarks (2000) definition 
följande: ”miljöetik – det systematiska och kritiska studiet av de värderingsmässiga 
ställningstaganden som (medvetet eller omedvetet) styr människans sätt att förhålla sig till 
naturen”. (s.190) Även Ariansens (1992) resonemang går i linje med Stenmarks (2000). 
Ariansen (1992) betonar att miljöproblemen i sig lyfter filosofiska frågor på det etiska planet. 
Det är detta som kallas miljöetiska frågor och handlar i första hand om värden.  

Hållbar utveckling är ett begrepp som har en otrolig tolkningsvidd. Det finns en mängd 
olika definitioner av vad som menas med begreppet. I denna uppsats är följande definition 
gällande: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.” Denna definition har sitt ursprung i 
Brundtlandtrapporten Our common future (1987). Hållbar utveckling handlar mycket om ett 
breddat miljöbegrepp. Det handlar om ekologi, ekonomi och sociala faktorer. Det handlar 
också bland annat om reflektion, medvetenhet och att tänka långsiktigt i beslut. Därför har det 
involverats i detta arbete.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att utreda hur lärare ser på miljöetiska frågor. Det ska också 
undersökas vilka faktorer som kan tänkas ha en inverkan på lärarnas åsikt. Undersökningen 
har begränsats till följande frågeställningar: 
 

• Hur ser lärare på miljöetiska frågor i undervisningen? 
 
• Är ett miljöetiskt intresse hos lärarna bundet till någon specifik ämnesgrupp? 

 
• Finns det ett samband mellan miljöetiskt intresse i undervisningen och personliga 

ställningstaganden eller andra bakgrundsfaktorer? 
 
1.3 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen består av sju kapitel. I det första kapitlet presenteras frågeställningarna i arbetet 
och bakgrunden till dem. I det andra kapitlet sätts läsaren in i vad skolans styrdokument säger 
om miljö och etik. Därefter kommer en beskrivning av vilka olika miljöetiska inriktningar 
som finns. Här redovisas också tidigare forskning som berör frågeställningarna. I det tredje 
kapitlet beskrivs den kvantitativa metod, med vilken datainsamlandet har skett. I uppsatsens 
fjärde kapitel presenteras resultatet, där enkätsvaren redovisas. I det femte kapitlet diskuteras 
resultatet och kopplas till litteraturen. Efter diskussionen görs några sammanfattande 
slutsatser och även en framåtblick. 
 
2. Bakgrund 
 
Bakgrunden är indelad i tre delar. I den första delen kommer först en presentation av hur 
skolans uppdrag ser ut, alltså vad som står skrivet i de nationella styrdokumenten. Detta i sin 
tur är indelat i vad läroplanen säger och vad kursplanerna säger.  

I det andra avsnittet ligger en beskrivning av hur människors sätt att se på miljöetik kan 
se ut. Här görs ett försök att beskriva hur värderingar ligger till grund för våra beslut. De 
författare som används är Per Ariansen (1992) Miljöfilosofi och Mikael Stenmark (2000) 
Miljöetik och miljövård. Miljöfrågornas värderingsmässiga dimension. Båda dessa författare 
behandlar miljöetiken ur ett samhälleligt perspektiv. Stenmark (2000) är dock inriktad mer på 
miljövård, men kommer in på diskussioner om mer allmänmänskliga företeelser. Båda 
författarna gör kopplingar mellan miljöproblem, värden och miljöetik. De gör också en 
grundlig beskrivning av vad miljöetik är och redogör också för olika miljöetiska grundsyner. 

I den tredje och sista delen beskrivs den tidigare forskning som finns inom området. Det 
var problematiskt att finna något specifikt om just miljöetik, därför har litteraturen riktats mot 
miljödidaktiken. Det är ett ännu förhållandevis orört område. Här följer en kort beskrivning 
av den litteratur som valts ut till avsnittet ”Tidigare forskning”. 

Skolverkets kartläggning Miljöundervisning och undervisning för hållbar utveckling 
(2000), redogör för hur miljöundervisning och undervisning för hållbar utveckling bedrivs i 
Sverige. 

Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östmans (2003) Miljödidaktik. Naturen, skolan och 
demokratin är inte en undersökning i sig, men är tätt knuten till forskning. Alla tre författarna 
är forskare inom miljöområdet. Därför har den fått tagit plats i denna del av bakgrunden. 

Fostran till miljömedvetna medborgare. En studie om miljöundervisningen på Flodafors 
skola  av Anahita Eslami och Charlotte Öberg (2003) är en fallstudie av en skola, där  
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undersökningsledarna tittat på hur en skola bedriver miljöundervisning och vilken roll 

lärare och skolan som helhet har i arbetet. Skriften är en uppsats skriven på Linköpings 
universitet. 

Normstödjande strukturer. Miljötematiken börjar slå rot i skolan av Per Wickenberg 
(1999) är ett verk som bygger på forskning om miljötematik i skolan. Här behandlas vad som 
ligger bakom arbete med miljö, styrdokumenten och vad som driver arbetet framåt respektive 
hindrar det. 

Miljöundervisningen i år 7-9. Från styrdokument till lärare. av Ulrika Magnusson (2002) 
behandlar bland annat miljöundervisningens tillämpande och hur lärarna känner till de 
formuleringar rörande miljö som finns med i styrdokumenten. 
 
2.1 Skolans uppdrag 
 
2.1.1 Vad säger läroplanen? 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (1994), Lpo 
94, betonar på fler ställen vikten av att eleverna lär sig att förhålla sig till den omgivande 
miljön. Det betonas också att det är viktigt att de får träna på att ta egna ställningstaganden 
och att möta andras åsikter. De båda områdena, miljö och etik, finns tydligt med i 
grundskolans läroplan. 

Angående miljö så sägs följande i den allmänna inledande delen av Lpo 94, som tar upp 
skolans värdegrund och uppdrag, ”//… var och en som verkar inom skolan skall främja 
aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”. (Lpo 94, 
s.19) I samma del av läroplanen påpekas skolans ansvar i att medverka i elevernas fostran till 
rättskänsla och ansvarstagande. 

Vidare i läroplanen betonas det att vissa övergripande perspektiv ska genomsyra arbetet i 
skolan, däribland både ett miljöperspektiv och ett etiskt perspektiv. Gällande 
miljöperspektivet står det att:  

 
”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.21-22)  

 
Angående det etiska perspektivet står det att skolan ska, ”//… främja elevernas förmåga 

att göra personliga ställningstaganden”. (Lpo 94, s.22) Det tas upp att elevers personliga 
ställningstaganden och skilda uppfattningar är något skolan ska vara öppen för och 
uppmuntra. 

I de mål som eleverna ska uppnå efter genomgången grundskola finns också mål 
gällande miljö med. Eleverna ska ha grundläggande kunskaper om ”förutsättningarna för en 
god miljö” och att ”förstå grundläggande ekologiska sammanhang”. (Lpo 94, s.25) De ska 
också ha ”förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön”. (Lpo 94, s.25) 
Detta är alltså en direkt koppling mellan elevernas egna livsstil och handlande och vad det får 
för konsekvenser för den omgivande miljön. 

Slutligen i kapitel 2.8 i Lpo 94 betonas rektors ansvar i att se till att styrdokumenten 
efterföljs och att skolan lever upp till de krav som finns. Det är också rektors ansvar att se till 
att ämnesövergripande arbete integreras i verksamheten, t.ex. områden som miljö och 
konsumentfrågor. 
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2.1.2 Vad säger kursplanerna? 
 
Det som allmänt kan sägas om kursplanerna (2000) är att betoningen av miljö skiljer sig åt 
mellan de olika ämnena. Generellt kan sägas att ungefär hälften av kursplanerna har tydliga 
mål kring miljö. De formuleringar som finns kring miljöperspektiv i de olika ämnena varierar. 
Det kan röra sig om allt från att man ska iaktta ett globalt perspektiv, och använda sina 
kunskaper i det sammanhanget. Det kan också röra sig om så konkreta formuleringar som 
följande: ”- ha inblick i konsekvenserna av olika etiska ställningstaganden i miljöfrågor”. Så 
ser en formulering, rörande miljö, ut i de naturorienterande ämnenas ”mål som eleverna skall 
ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.” (Skolverket, Naturorienterande ämnen) 

I vissa av kursplanerna betonas miljö- och etiska frågor väldigt starkt. Detta är främst de 
naturvetenskapliga ämnena och även de samhällsvetenskapliga ämnena. Matematikämnet och 
språkämnena tillhör de ämnen där miljö inte betonas så starkt.  
 
2.2 Vi och miljöetiken 
 
2.2.1 Värden 
 
Både Ariansen (1992) och Stenmark (2000) tar upp hur värden ligger till grund för vilka val 
vi gör. Nedan görs en beskrivning av hur de två författarna ser på värden. 

Utifrån vår personlighet gör vi subjektiva beskrivningar, och tar subjektiva beslut. Vårt 
intresse påverkar på vilket sätt vi presenterar en företeelse och påverkar vårt beslutsfattande. 
Beskrivningar är inte helt fria från värderingar enligt Ariansen (1992). De är gjorda utifrån 
hur viktiga de anses vara, och denna ”viktighet” har sin grund i vad som har ett värde i sig för 
den enskilda individen. Ariansen (1992) talar om att varje beskrivning har en ”dold 
värdepremiss”. Det bygger alltså på individens intresse. Intresset och värdet får konsekvenser 
för hur man för fram sina argument. Den som för sin talan vill få omgivningen att tycka 
samma sak genom att föra fram de argument som talar för saken i hans/hennes riktning. 
Värdeperspektivet är ofta klart positivt och vi visar på det positiva med saken, eller klart 
negativt för att påtala bristerna kring något vi anser vara negativt.  

Värdekonflikter får vi när två etiska värden ställs emot varandra. Ofta kan denna 
diskussion röra det estetiska och det tekniska värdet av ett visst handlande eller en viss åtgärd. 
Ariansen (1992) tar upp ett exempel med utbyggnad av ett vattendrag, där energiåtkomsten 
ställs emot ett bevarandeperspektiv. Han menar att det ofta är svårt att avgöra vad som 
betyder mest. Det slutar med att det ena värdet måste ge vika för det andra, när vi ställt för- 
och nackdelar mot varandra. 

Stenmark (2000) menar att det sätt vi ser på miljöetiken har sin grund i etiska 
ställningstaganden vad gäller just värden. Här kan man alltså se samma resonemang som hos 
Ariansen (1992). Stenmark (2000) visar också på en brist som finns när man tittar på hur vi 
reflekterar över dessa ställningstaganden. Ofta tar vi ställning till olika saker utan att riktigt 
tänka efter och Stenmark (2000) menar också på att de ställningstaganden vi gör, inte alltid 
går att förena med varandra. Han pekar alltså på en klar brist gällande reflektion och 
eftertanke. 
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2.2.2 Miljöetiska inriktningar 
 
2.2.2.1 Antropocentrisk miljöetik 
 
Denna inriktning inom miljöetiken brukar ofta kallas ”människocentrerad” miljöetik, enligt 
Stenmark (2000). Han pekar på att denna inriktning sätter människan i fokus och att allt vi gör 
ska bedömas utifrån hur det påverkar oss människor. Ariansen (1992) tar upp att det inom 
denna miljöetiska inriktning främst är människor som är moraliskt signifikant, d.v.s. vi har 
inga moraliska förpliktelser mot någon annan. Han pekar också på att det ofta motiveras med 
argument som rör vårt intellekt, vår tankeförmåga och att det skiljer oss från djuren. I denna 
miljöetiska syn har naturen endast ett instrumentellt värde som en tillgång för människan. 
Stenmark (2000) menar att det är vanligt att de människor som har en människocentrerad 
miljöetisk syn ser naturen som ett medel för ekonomisk tillväxt och inte som något som kan 
bidra till människors välbefinnande.  
 
2.2.2.2 Icke antropocentrisk miljöetik  
 
Generellt kan man säga att denna etik betraktar naturen som något som har ett egenvärde, 
alltså av värde utan att tillskrivas det av oss. Den är alltså inte betraktad som bara en resurs vi 
människor kan konsumera av de som har en icke-antropocentrisk miljöetisk grundsyn. Med 
detta synsätt som grund så menar Stenmark (2000) vidare att det medför att det då finns 
ytterligare begränsningar än bara naturens bärkraft (maximala produktiva nivå) för hur vi bör 
utnyttja naturen.  

Det är inte jorden som är i universums mitt, vi människor är inte de enda som 
kommunicerar och använder verktyg och det finns inget som säger att vi är evolutionens 
slutpunkt. Detta menar Ariansen (1992) är vanliga argument för den icke-antropocentriska 
miljöetiken. Det finns två inriktningar inom den icke-antropocentriska miljöetiken, 
biocentrism och ekocentrism. En kort beskrivning av dem följer nedan. 

Biocentrisk miljöetik innebär enligt Stenmark (2000) att man anser att endast alla 
levande organismer har ett egenvärde. Biocentrisk miljöetik kallas även ”livcentrerad” etik, 
alltså med fokus på det som lever. 

Ekocentrisk miljöetik innebär enligt Stenmark (2000) att alla levande varelser och även 
större system så som arter, jorden, ekosystem, berg och floder har ett egenvärde och är 
därmed också moraliskt signifikanta. 
 
2.3 Tidigare forskning 
 
2.3.1 Lärarens uppdrag 
 
Sandell, Öhman och Östman (2003) tar i Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin upp 
den miljödidaktiska kompetensen i läraryrket och menar att den består av tre olika delar; 
kunskap om miljö, beprövad erfarenhet och teoretiska kunskaper om miljödidaktik. 
Författarna menar också vidare att det är viktigt att lärare ser till att eleverna får utveckla en 
relation till naturen och göra egna ställningstaganden kring miljöfrågor. Sandell et al. (2003) 
betonar att det inte går att bortse från att det finns ett värdeperspektiv i miljöfrågorna och att 
det är viktigt att eleverna blir medvetna om det. Just konfliktperspektivet är något författarna 
lägger stor vikt vid och de menar att det är viktigt att eleverna får möjlighet att genomleva en 
värdekonflikt kring någon miljöfråga, detta gärna i form av ett rollspel.  
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Sandell et al.(2003) tar även upp att miljöfrågor har en klar demokratisk koppling och att 
miljöproblem handlar om demokratiska problem. För att skapa ett miljöetiskt förhållningssätt 
måste vi få en relation till naturen, och framförallt få olika perspektiv och inte ett färdigt svar 
kring en fråga. Vi måste få värdera olika perspektiv och utvägar och sedan göra ett eget aktivt 
val. Då är det i enlighet med demokratin. Detta betonar de att lärare måste iaktta i 
undervisningen och reflektera över. Det är viktigt för att eleverna ska utvecklas och delta i 
den rådande samhällsdebatten kring miljöfrågor. Sandell et al. (2003) menar alltså att det i 
arbetet med natur och miljö alltid finns demokrati och miljömoral som medverkande 
perspektiv.  
 
2.3.2 Situationen i skolan 
 
Skolverket har genomfört en kartläggning av hur arbetet med miljö och hållbar utveckling ser 
ut i skolorna som heter, Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk 
skola (2000). I denna omfattas hela utbildningssystemet, från förskola till vuxenutbildning. 
Underlaget för undersökningen är inhämtat från nio slumpvis valda kommuner i landet. 
Kartläggningen bygger dels på enkäter, dels på intervjuer av personal. Enkäterna har 
besvarats av totalt 216 lärare från grundskolans senare år. På grundskolans senare år har de 
valt att dela in lärarna i följande grupper: lärare i naturvetenskapliga ämnen, lärare i 
samhällsorienterade ämnen, lärare i språk och lärare i praktiskt estetiska ämnen.  

Resultatet visar att hälften av lärarna i de praktiskt estetiska ämnena bedriver någon form 
av miljöundervisning. 13/43 (30%) språklärare säger sig ha miljöundervisning. I toppen ligger 
lärarna i de samhälls- och naturorienterande ämnena. I båda dessa ämneskategorier säger sig 
29/32 (91%) respektive 31/35 (89%) av lärarna ha miljöundervisning.  

I Miljöundervisningen i år 7-9. Från styrdokument till lärare. beskriver Magnusson 
(2002) den undersökning hon har genomfört som berör miljöundervisningen och dess innehåll 
och inspirationskällor. Den metod hon använt är en kvantitativ, som består av 48 besvarade 
enkäter. I undersökningen deltar lärare som undervisar i ämnen där miljö betonas starkt i 
kursplanen. 

Magnusson (2002) har sedan tittat på miljöundervisningens innehåll i relation till Agenda 
21. I detta ingår ett område som är just ”miljöetik”. Resultatet visar att mer än hälften av 
lärarna i hennes undersökning, 27/48 (56%), anser sig ta upp miljöetik ”till viss del” och för 
de lärare som anser sig ta upp miljöetik ”i stor utsträckning” är siffran 8/48 (17%). 9/48 
(19%) lärare anser att de inte tar upp miljöfrågor i sin undervisning och av dem är det 2 som 
påpekar att det beror på tidsbrist. 

En annan sak som tas upp i Skolverkets rapport Miljöundervisning och utbildning för 
hållbar utveckling i svensk skola (2000) är att demokrati är något som betonas i 
samhällsdebatten, men att den inte är något som kopplas till miljö. Det råder också brist på 
exempel på hur eleverna kan delta och ha inflytande i undervisningen. För att utveckla arbetet 
med miljöfrågor på skolorna så visar rapporten på konkreta åtgärder som kommunerna själva 
betonar. Det är följande tre punkter:  

 
• Planerad fortbildning i miljö till alla som är verksamma i skolan. 
• Krav på att skolorna utvecklar en plan för hur miljö ska behandlas i undervisningen i 

de olika ämnena. 
• En centralt utarbetad plan för hur miljöundervisningen ska bedrivas med en 

framskriven progression mellan stadier.  
 

(Miljöundervisning och utbildning för hållbar 
utveckling i svensk skola: 2000, s.31-32)  
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Rapporten Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola (2000) 

från Skolverket visar också att det skett en nedgång alternativt ett avstannande av 
miljöundervisningen på de skolor som deltagit. De främsta orsakerna som tas upp är 
miljöfrågornas minskade utrymme i samhällsdebatten, miljöområdets komplexitet, osäkerhet 
inför att undervisa om något där det inte finns några rätt svar, konkurrens av andra viktiga 
frågor i skolområdet så som mobbing och mångkulturalitet och ökad satsning på kärnämnena. 
Akuta sociala problem har också fått ökat utrymme i skolan, med negativa konsekvenser för 
undervisningen. 

Wickenberg (1999) har genomfört en gedigen undersökning av hur miljöarbete går till i 
skolorna och vad som bidrar till/hindrar utvecklingen av det. Hans forsningsfokus löd som 
följande: ”Hur har miljöarbetet initieras i skolan?” och ” Hur har skolans vuxenaktörer fått 
stöd i samhället och i den lokala skolan i sitt miljöarbete?”. (Wickenberg, s.30) Han har alltså 
bland annat tittat på vad drivkraften är bakom ett fungerande miljöarbete. I sin studie har han 
genomfört intervjuer, enkäter och observationer i tre skolenheter. Hans studie sträcker sig från 
1993-1999. 

Organisationen av skolan i de högre åren är ett hinder eftersom det försvårar för 
ämnesövergripande ämnen att etableras. Skolverkets rapport Miljöundervisning och 
utbildning för hållbar utveckling i svensk skola (2000) tar upp utvecklingshinder i form av en 
kamp mellan ämnesövergripande arbete och ämnestraditioner. Också koncentrationen på 
betyg och kursplaner upplevs som en orsak. Lärarna upplever inte heller, enligt denna 
kartläggning, att miljö och hållbar utveckling är prioriterat av skolledning och myndigheter.  

Resultatet Wickenberg (1999) redovisar, av den telefonenkät han genomfört 1993 med de 
olika skolornas rektorer, visade att rektorerna har bristande kännedom om de skrivelser som 
finns i skollagen beträffande miljö. Inte heller någon av de intervjuade rektorerna nämnde 
styrdokumenten som utgångspunkt för skolans arbete med miljö. 

Skolverkets Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola 
(2000) visar hopp inför framtiden. Det framkom att eleverna tycker att miljöfrågor är viktiga 
och att miljöproblemen är något som både ska och kan lösas. Det finns ett engagemang för 
moralfrågor och frågor där miljön kommer fram i ett konfliktperspektiv. Intresset för denna 
typ av frågor finns alltså bland eleverna. 
 
2.3.3 Vad påverkar läraren? 
 
Wickenberg (1999) tar avstamp för forskningen i de deklarationer och protokoll som har 
tagits av organisationer och av regeringen, och som anses vara viktiga hållpunkter i 
miljöfrågornas historia. Exempel på dessa är Brundtlandtrapporten, Kyotoprotokollet och 
Riodeklarationen. Den tillskrivelse som tillkom skollagen 1990, angående miljö och Agenda 
21 är också återkommande i hans arbete. Överhuvudtaget tar Wickenberg (1999) ett väldigt 
grundligt historieperspektiv på miljöområdet, både ur samhällelig- och ur skolsynpunkt. 

Wickenberg (1999) hänvisar till regeringens proposition 1990/91:18 som säger att skolan 
har ett ansvar för eleverna i att de ska utveckla respekt för miljön. Det står också tydligt att 
detta ansvar inte åligger någon speciell ämneskategori, utan är något som berör hela skolan. I 
den utgångspunkt Wickenberg (1999) tar i sin forskning visar han på att den uppgift skolan 
har kring miljön är sprungen ur ett samhälleligt behov. Detta diskuterar han också kring, men 
ställer sig kritisk till den formulering som skolans styrdokument har. Han ifrågasätter om den 
är riktigt formulerad och också om den existerande formuleringen verkligen leder till önskade 
effekter? Han antyder att målen kring miljö är för många, för otydligt formulerade och att de 
inte heller är överskådliga.  
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2.3.3.1 Kännedom om styrdokumenten 
 
I skolverksrapporten Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola 
(2000) framkommer att det sätt lärarna upplever styrdokumenten, angående 
miljöundervisningen, skiljer sig mellan de olika skolformerna. I den tidigare delen av 
grundskolan upplevs den lokala arbetsplanen, läroplanen, föräldrar och skolledningen som de 
dokument och personer som ger stöd i miljöundervisningen. Gällande grundskolans senare år 
är det kursplanerna, läroplanerna och skolledningen (i fallande ordning) som upplevs ge mest 
stöd. Lärarna som ingick i denna kartläggning upplever alltså att kursplanerna ger mer stöd åt 
miljöundervisningen än vad läroplanen gör. Detta blir också mer och mer uttalat ju högre upp 
i skolsystemet lärarna undervisar. 

I Wickenbergs (1999) samtal med lärare visade det sig också att styrdokumenten inte har 
så stor inverkan på dem. De känner i viss mån till styrdokumenten, men det finns ingen tydlig 
koppling mellan kännedom om styrdokument och lärarnas benägenhet att undervisa inom 
miljöområdet. Det tycks alltså vara så att styrdokumenten inte är av så stor vikt. 

De slutsatser Wickenberg (1999) drar av sin studie är bland annat att det inte räcker med 
målformuleringar för att åstadkomma utveckling av miljöundervisningen på skolorna. Målen 
är inte övergripbara och det finns heller ingen koppling mellan formuleringen och den praktik 
den är tänkt att tillämpas i. Det tycks inte heller, enligt Wickenberg (1999), finnas en självklar 
koppling mellan styrdokument och tillämpandet av miljö i undervisningen. De lärare som i 
hans studie benämns som andra viktiga aktiva personer, förutom ”eldsjälarna”, har ingen 
kännedom om styrdokumenten men arbetar dock med miljöområdet. Hans slutsats är att det 
som styr om man som lärare väljer att arbeta med miljö är personligt engagemang, etik-moral 
och känslor, och att styrdokumenten har en mindre viktig roll. Det är sociala normer från 
”livsvärlden” som är det avgörande. Det är de som styr undervisningen. 

Magnussons (2002) undersökning visar att 19/48 (40 %) av lärarna anser sig känna till 
miljöformuleringarna i läroplanen ”mycket väl”. För kursplanerna är det 34/48 (71 %) som 
anser sig känna till skrivningarna om miljö ”mycket väl”. Alltså visar denna undersökning på 
att kursplanerna är de styrdokument som lärarna känner till bäst.  
 
2.3.3.2 Vad krävs för att miljö ska bli en del i undervisningen på skolor? Vad är det som 
driver miljöarbetet framåt? 
 
Wickenberg (1999) har i sin forskning kommit fram att det krävs olika krafter för att ett 
miljöarbete ska kunna etableras och tillväxa i en verksamhet. Han påtalar att det framkommit 
ett stort behov hos lärarna av grundläggande kunskaper i miljö och också vidareutbildning för 
att hålla detta vid liv. De strukturer och faktorer som har en positiv inverkan på miljöarbete 
kallar Wickenberg (1999) för ”normstödjande strukturer”, därav verkets titel. 

Normstödjande strukturer utgörs av många olika faktorer på olika plan. Exempel på 
sådana kan vara styrdokument, skolledning, kollegor (och ”eldsjälar”), externa 
”nyckelpersoner”, kompetensutveckling, lust och entusiasm, samverkan och delaktighet, 
miljöledningssystem, elever och föräldrar.  

Vidare pekar Wickenberg (1999) att det mest avgörande är det personliga engagemanget, 
känslor och etik-moral som kommer från den egna privata, som han kallar den, ”livsvärlden”. 
Han kallar dessa drivande personer för ”nyckelpersoner” eller ”eldsjälar”. Dessa personer 
menar Wickenberg (1999) inte bara påträffas i skolan utan finns i samhället. De ses som 
”normsättare” och är drivande i de frågor de brinner för. Inspiration och kraft kan sökas från 
dessa personer i arbetet med miljöfrågor. De är också viktiga normstödjande strukturer. 

Man känner igen ”eldsjälarna” i att de självmant fortsätter med miljöundervisning efter 
det att till exempel ett projekt är avslutat. Detta menar Wickenberg (1999) att han sett i sin 
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forskning. Egenskaper som han har sett känneteckna dessa personer, som han betecknar 
”eldsjälar”, är att de ofta har en jagstark personlighet som står bakom intresset och 
engagemanget. Det finns också en tro på kollektivet, en vilja att både samarbeta och att 
förändra. Karakteristiskt för dem är också att de tänker framåt, på barnens framtid, och att de 
som blivande samhällsmedborgare får ta ställning i miljöfrågor. ”Eldsjälarna” upplever också 
en lustkänsla i arbetet kring miljöområdet.  

För att de lärare som intagit rollen som ”eldsjälar” ska orka hålla lågan vid liv krävs det 
att de har skolledningens stöd. Dessa skolans ”eldsjälar” är ofta lärare med naturvetenskaplig 
bakgrund. Lärarnas personliga intresse visade sig i Wickenbergs (1999) studie vara avgörande 
för skolans lokala miljöarbete. 

Wickenberg (1999) har i intervjuerna med elever fått fram att det finns ett intresse för 
miljöfrågor och att moraliska och etiska aspekter är ofta återkommande i svaren. Ett underlag 
för miljöundervisning i mottagargruppen finns alltså redan. Han hävdar också att elevernas 
delaktighet skulle vara stödjande för både för själva miljöarbetet men också för ”eldsjälarna”. 
Här påpekar också att delaktighet och elevinflytande är ett område som behöver utvecklas 
mycket i skolan.  

Kommunikation som enligt Wickenberg (1999) är en viktig faktor för 
miljöundervisningens framgång, är viktig just därför att den möjliggör många av de 
”normstödjande strukturerna”. Reflektion över den pedagogiska praktiken behövs för alla, 
menar han och för fram att ett miljöledningssystem, så som Håll Sverige Rents ”Grön Flagg” 
(min anm.), kan vara ett bra sätt att arbeta med kommunikation. 
 
2.3.3.3 Vilka normativa strukturer finns? 
 
Wickenberg (1999) tar upp tre olika former av styrning; ekonomisk, juridisk och social 
styrning. Alla tillsammans styr skolans verksamhet. Med detta som utgångspunkt har 
Wickenberg (1999) genomfört samtal med lärare från de skolor som ingått i hans studie. Han 
har frågat dem vad de själva anser styra undervisningen. Svaren visar på att det är normer av 
socialt ursprung som i huvudsak styr undervisningen. Det rör sig om värden/vilja, kunskaper 
och möjligheter/restriktioner. Det är detta som Wickenberg (1999) har iakttagit i samtalen 
med lärarna och det är detta han kallar ”normtriaden”. Det är få av lärarna som nämner 
skolplanerna, varken läroplanen eller kursplanerna. Det är alltså främst en informell styrning 
som styr verksamheten i skolan. 

Svaret Wickenberg (1999) redovisar på sin fråga om miljötematiken börjar slå rot i 
skolan, är ett ja. Den undersökning han har gjort visar på att det faktiskt med lärarnas intresse 
är så att miljötematiken börjar få fäste i skolans värld. Det är ”eldsjälarna” som är de drivande 
och de i sin tur behöver stöd från omgivningen; från skolledning och kollegor.  
 
2.3.3.4 Vilka faktorer hindrar utvecklingen av miljöarbetet? 
 
De hinder som ”eldsjälen” ansåg sig möta i miljöprojekten var att den övriga personalen 
kände sig orkeslösa och trötta. Det upplevdes också infinna sig både tidsbrist och brist på 
intresse, ovilja till förändring och bekvämlighet, från kollegornas sida. Wickenberg (1999) 
kallar dessa faktorer som motverkar utvecklingen av miljöarbetet för ”normhindrande 
strukturer”. Han menar att det kan vara faktorer som traditioner, vanor, ämnes-, personal- eller 
tidsorganisation. Detta visar på att det saknas en nationell strategi för skolors miljöarbete, 
menar Wickenberg (1999). Något som kan ha en negativ verkan är en negativ inställning i 
samhälls- och skoldebatten. Wickenberg (1999) menar att det är bra om miljöområdet får höjd 
status på lärarutbildningen och på rektorsutbildningen. Han pekar också på att utvärderingarna 
av miljöarbete, både lokalt och kommunalt, är bristande. 
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Precis som Wickenberg (1999) också pekar på i sin forskning är tidsorganisationen ett 
hinder. Detta framkommer också i Skolverkets rapport Miljöundervisning och utbildning för 
hållbar utveckling i svensk skola (2000). 19 % av lärarna i kartläggningen anser att de på 
grund av tidsbrist inte hinner behandla miljöperspektivet i undervisningen. De övriga 81 % tar 
upp det antingen som tema eller kontinuerligt i undervisningen. I rapporten benämns detta 
som ”regelmässig undervisning” vars huvuddrag är att försöka arbeta i linje med 
styrdokumenten. Detta är ett resultat för hela utbildningssystemet, från förskola till 
vuxenutbildning. I Magnussons (2002) undersökning var denna siffra 2 av 48 lärare, vilket 
ger en procentsats på drygt 4 %. Tiden upplevs inte lika begränsad hos lärare i 
naturvetenskapliga ämnen som hos lärare som grupp när det gäller att involvera miljö i 
undervisningen. 
 
2.3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen visar på att läraren har en uppgift i att ta upp miljö i undervisningen. 
Det ansvaret ligger på alla lärare, men den tidigare forskningen som gjorts visar på att det 
främst är lärare i naturvetenskapliga ämnen som tar in miljön i undervisningen.  

Wickenberg (1999) menar att det är det personliga intresset och engagemanget är det 
drivande och det som styr valet att involvera miljö eller inte i undervisningen. Han kallar 
dessa engagerade lärare för ”eldsjälar”, och är också enligt hans undersökning lärare som 
undervisar i naturvetenskapliga ämnen. 

Det som enligt tidigare forskning tycks påverka miljöarbetet i skolan i positiv riktning är 
bland annat ”eldsjälar”/ intresse, styrdokument, kunskaper i miljö, handlingsplaner, 
kommunikation, samarbete och sociala normer. 
  
3. Metod 
 
Metoden som använts är kvantitativ, i form av en enkätundersökning. Denna enkät (bilaga 2) 
riktar sig till lärare i grundskolans senare år och behandlar både lärares åsikter om miljöetik i 
undervisningen och deras personliga uppfattning kring miljöetiska frågor. Den innehåller 
även frågor angående lärarnas bakgrund. 
 
3.1 Enkätens utformning 
 
Enkäten inleds med att lärarna får fylla i uppgifter om deras kön, ålder, undervisningsämnen 
m.m. Det är viktigt, enligt Stukát (2005), att ordningsföljden på frågorna går från enkla där 
respondenten känner sig trygg, till mer avancerade längre in i enkäten. Detta har beaktats i 
utformningen av enkäten. Därefter följer frågor om miljöetiska frågor i undervisningen och 
skolan och sist kommer de frågor som är av personlig art. De sistnämnda kan också tänkas 
vara de känsligaste. Enkäten är ett strukturerat frågeformulär, med undantag för vissa av 
bakgrundsfrågorna och den sista frågan i enkäten där lärarna ges möjlighet att skriva 
ytterligare åsikter som de vill tillägga. Enligt Stukát (2005) har ett strukturerat frågeformulär 
fasta svarsalternativ, vilket är fallet i resten av enkäten. Denna utformning är bäst lämpad dels 
eftersom studien avser att studera en större grupp lärare, dels för att all data ska analyseras i 
ett statistikprogram.  

Gällande utformningen tar Patel och Davidson (2003) tydligt upp att man bör vara 
medveten om att ett ojämnt antal siffror i skalan som respondenten ska ringa in ett 
svarsalternativ på, kan leda till den s.k. ”centraltendensen”. Denna innebär att respondenten 
gärna ringar in det alternativ som är i mitten. Patel och Davidson (2003) menar vidare att om 
man väljer att ha en ojämnt graderad skala så ska man ha sju eller nio steg. Då blir svaren mer 
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spridda. För att undvika ”centraltendensen” har en sexgradig skala använts vid utformningen 
av enkäten. Detta gör att respondenten tar ställning åt något håll eftersom det inte finns något 
mittalternativ. Det finns en medvetenhet om att respondenten därmed begränsats i sin frihet 
att kunna svara ”vet ej” genom att markera ett mittalternativ. Detta beslut fattades med tanken 
om att konstruktionen i så fall hade kunnat leda till att en stor andel ”vet ej” 
(”centralttendenser”) hade återfunnits i materialet. Ett sådant material hade inte gått att 
använda i analysen.  
 
3.2 Urval 
 
Med anledning av att Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) på flera ställen 
betonar det gemensamma ansvaret skolans personal har att ta upp miljöfrågor läggs fokus på 
helheten i denna undersökning. Därför är det naturligt att den omfattar samtliga ämnen 
eleverna läser. Det är av den anledningen som lärare som grupp har studerats och alltså inte 
lärare i någon enstaka ämnesgrupp. Ingen hänsyn har tagits till lärarnas utbildning. Detta med 
motiveringen att de trots eventuell avsaknad av utbildning ändå befinner sig där och 
undervisar eleverna. På skolorna finns obehöriga lärare och det är inget som går att bortse 
ifrån, inte heller i denna undersökning.  

Urvalet av skolor skedde enligt två kriterier, dels skulle skolorna passa in i 
ålderskategorin, alltså år 6-9, dels skulle de ligga inom ett geografiskt område som gjorde det 
möjligt att i största möjliga mån lämna enkäterna till respektive skola. Tillgängligheten har 
alltså varit en avgörande faktor vid urvalet. Självklart skulle skolorna också kunna tänka sig 
att medverka. Denna förfrågan till lärarna skedde via rektor på skolan. Totalt har fem skolor i 
Mellansverige deltagit i undersökningen. 
 
3.3 Genomförande 
 
Kontakten med rektorerna togs i form av ett telefonsamtal, då undersökningen presenterades 
kort. Rektorerna tillfrågades då om det skulle vara möjligt för lärarna på deras skola att delta. 
I de fall rektorerna gav sitt samtycke så talades det också om för dem att det skulle vara 
positivt för svarsfrekvensen om lärarna besvarade enkäten under någon form av gemensam 
tid, så som t.ex. arbetslagstid. För tre av skolorna fungerade detta, men för de andra två var 
dessa tider hårt belastade. I de sistnämnda skolornas fall fick lärarna lov att besvara enkäten 
på en tid som passade dem personligen. Till två skolor mejlades ett missivbrev (se bilaga 1), 
då de efterfrågade skriftlig information om undersökningen. Denna information skulle 
fungera som underlag när de skulle tillfråga lärarna om ett eventuellt deltagande. 

Distributionen av enkäterna skedde genom personligt överlämnade av enkäterna, utom i 
ett av fallen då en kontaktperson distribuerade enkäterna på skolan. Insamlandet av enkäterna 
skedde på samma sätt som distributionen förutom att ytterligare en kontaktperson på en av 
skolorna lämnade enkäten åter. 
 
3.4 Svarsfrekvens och bortfall 
 

Det totala antalet tänkbara svar, alltså antalet distribuerade enkäter, i undersökningen var 
124 stycken. Det totala antalet besvarade enkäter uppgick till 77. Det totala bortfallet, i form 
av icke besvarade enkäter, var alltså 47 enkäter. En av de besvarade enkäterna var det en 
kurator som hade besvarat, så den föll bort eftersom inte undervisning ligger i dennes 
arbetsuppgifter. Det faktiska antalet besvarade enkäter som kunde användas i analysen av 
materialet uppgick därför till 76. Det innebär en svarsfrekvens på ungefär 63 %.  
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Svarsfrekvensen från de olika skolorna varierade. Skola 0 besvarade 27 enkäter av 33, 
skola 1 besvarade 10 enkäter av 33, skola 2 besvarade 15 enkäter av 20, skola 3 besvarade 8 
enkäter av 20 och skola 4 besvarade 16 enkäter av 18. Skolorna 0, 1 och 4 fick tid på 
arbetslagstid att bevara enkäten. Skola 2 och skola 3 fick besvara enkäten på övrig valfri tid. 

 
 

Tabell 1. Tabell över enkätdistribution. 

 

Skola Distribuerade 
 
Besvarade 
 

Bortfall (icke 
besvarade) Tid 

Skola 0 33 27 6 arbetslag 
Skola 1 33 10 23 arbetslag 
Skola 2 20 15 5 egen ledig tid 
Skola 3 20 8 12 egen ledig tid 
Skola 4 18 16 2 Arbetslag 

TOTALT: 124 76 47 

 
De uteblivna svaren kan bero på många olika faktorer. En kan vara att lärarna har en hög 
arbetsbelastning, men denna förklaring håller inte i de fall där lärarna fått besvara enkäten 
under gemensam arbetslagstid. De har då av annan, okänd, anledning valt att inte besvara 
enkäten. 

Gällande det bortfall som utgörs av icke fullständiga enkäter, alltså i de fall där 
respondenten inte besvarat samtliga frågor, har jag valt att använda mig av dessa. Eftersom ett 
par variabler i taget ställs mot varandra finns det tillräckliga skäl att använda alla insamlade 
enkäter. De lärare som t.ex. inte fyllt i sin ålder kan ingå som underlag när det gäller andra 
frågor så som kön eller de mer värderingsinriktade frågorna. 

Angående bortfall menar Stukát (2005) att det kan vara så att de som inte ingår i 
undersökningsgruppen kan vara väldigt annorlunda jämfört med dem som deltagit. Som 
exempel tar han upp att det är troligt att de som inte deltagit har en mer negativ inställning till 
området. Detta tar även Gorard (2001) upp och menar precis som Stukát (2005) att de som ger 
undersökningen tid och energi är av en viss inställning till ämnet i fråga. Gorard (2001) menar 
vidare att det inte är lönt att tvinga människor att delta eftersom det kan leda till irritation eller 
rent av sabotage av undersökningen.  

I denna undersökning har dock tre av fem skolor besvarat enkäterna på arbetslagstid. 
Skola 1 hade trots detta en förhållandevis låg svarsfrekvens 10/33, vilket orsaken till är okänd. 
Det faktum att tre skolor som fick gemensam arbetstid avsatt till att besvara enkäten, talar för 
att intressefaktorn inte var avgörande för om de skulle offra tid på att delta. Därför borde det 
inte vara en avsaknad av kritiska röster i den lärargrupp som ingått i undersökningen. 
 
3.5 Bearbetning av enkätsvaren 
 
I arbete med det statistiska materialet har en programvara för kvantitativ data som heter 
Statistica 7 använts. Den är tillverkad av Statsoft. Dataprogrammet används företrädelsevis 
inom naturvetenskapliga områden och gör det möjligt att göra jämförelser mellan olika frågor 
i enkäten. Det räknar bl. a. ut om det finns någon signifikant skillnad mellan medelvärdena för 
olika datauppsättningar. Signifikansen indikeras av ett värde där p<0,05. Värdet anger att 
sannolikheten för att skillnaden mellan de två datauppsättningarna berodde på en tillfällighet, 
är mindre än 0,05. Statistica kommer att vara det analysverktyg som används till analysen av 
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samtliga frågor i undersökningen. I arbetet med Statistica har Introduktion till Statistica – och 
statistik använts, vilken är skriven av Mats Lindén (2004) på Mälardalens högskola. Följande 
definitioner behövs för att klargöra ett par begrepp i metoden. 
 

• Påståenden – de påståenden där lärarna tagit ställning på en skala från 1-6. De blir 
variabler vid analysen i Statistica. 

 
• Bakgrundsfaktorer – så som ålder, kön, undervisningsämnen, innehavandet av husdjur 

och om de har barn. Dessa faktorer ska sedan ställas mot en del av påståendena. 
 
Vid analysen kommer olika variabler, som motsvarar enkätfrågorna, att analyseras mot 

varandra. Det ska undersökas vilka bakgrundsfaktorer som kan tänkas påverka lärarnas sätt att 
se på miljöetiska frågor. Jag har valt att dela in lärarna i ma/no (naturvetenskapliga ämnen), 
språk/so (humanistiska ämnen), praktiskt estetiska ämnen och idrott/hemkunskap. 

 Angående frågan där lärarna får fylla i sin ålder har svaren delats in i kategorier för att 
underlätta hanterandet av svaren i Statistica. Ålderskategorierna är följande: 0=<20 år, 1=21-
30 år, 2= 31-40 år, 3=41-50 år, 4=51-60 år och 5=61> år. 

Frågan som berör hur viktiga lärarna anser att miljöetiska frågor är (bilaga 2) och den 
fråga där lärarna får ta ställning till om de anser att de tar upp miljöetiska frågor med eleverna 
(bilaga 2), är särskilt intressanta att ställa mot t.ex. ålder och undervisningsämnen. Det är 
intressant att se om de miljöetiska frågorna är knutna till något eller några speciella ämnen 
och om det finns någon skillnad i hur olika ämnesföreträdare upplever ett tryck eller inte från 
omgivningen att ta upp miljöetiska frågor. Det är också intressant att se om lärarna anser att 
miljöetik är något de upplever inkluderas i deras ämnen.  

Här nedan följer en beskrivning av de statistiska test som gjorts på de insamlade 
enkäterna. Eftersom de variabler som testats inte är normalfördelade och eftersom materialet 
inte är parametriskt, dvs. de olika variablerna har inte ett varierande exakt värde utan rankas 
både på en numrerad skala och i andra kategorier, har ett Mann-Whitney U-test använts i 
samtliga fall där ett påstående har ställts mot en bakgrundsfaktor. Mann-Whitney U-test är ett 
test som undersöker skillnader i icke-parametriskt material. I de fall där två påståenden har 
jämförts har ett Spearman Rank-test använts, som är ett korrelationstest. För att illustrera 
skillnaderna och likheterna används diagram av typen ”Box Plots” tillsammans med 
värdetabeller för p-värden. 
 
3.6 Etiska aspekter i arbetet 
 
Gällande de etiska aspekterna i arbete har de forskningsetiska reglerna från Humanistiska 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR Etikregler, u.å./02) beaktats. Dessa finns 
beskrivna i Stukát (2005). Betraktandet av dem i detta arbete beskrivs nedan. 

Informationskravet har iakttagits i det avseende att information om studiens plats i ett 
examensarbete på lärarutbildningen finns med på varje enskild enkät. Till två av skolorna har 
även ett missivbrev mejlats till rektorn på respektive skola. Både i informationen och i 
missivbrevet har studiens syfte, metod och utförande beskrivits i korthet. Det har också 
betonats att svar, från dem som kan tänka sig att delta, mottages tacksamt. Detta talar om för 
lärarna att det är frivilligt för dem att delta, men att deras svar är värdefullt. 

Samtyckeskravet har getts till respondenterna då jag betonat att deras eventuella 
deltagande är något som värdesätts. Detta påpekas både i missivbrevet och i enkätens 
inledande information. Vid samtalet med rektor påtalades tydligt att både skolans och de 
enskilda lärarnas deltagande var fullkomligt frivilligt. Rektorerna vågade därför inte lova 
något om svarsfrekvensen. 
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Konfidentialitetskravet, gällande kravet på konfidentialitet så har anonymitet utlovats på 
ett tydligt sätt. Det har också muntligen utlovats att skolan ska få ta del av undersökningens 
resultat. Detta har gjorts till samtliga skolor som deltagit i undersökningen. Varken 
kommunens eller skolornas namn är namngivna i undersökningen. Detta för att bibehålla 
anonymiteten. 

Nyttjandekravet har tillgodosetts i det avseende att det har gjorts ett påpekande att 
undersökningen, därmed enkäten också, ska vara underlag för ett examensarbete. 
 
3.7 Undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
3.7.1 Reliabilitet 
 
Enkäten är utformad med fasta svarsalternativ och har en graderad skala som inrymmer 
siffrorna 1-6. Detta är konsekvent hela enkäten igenom, med undantag för vissa 
bakgrundsfrågor, ett par rangordningsfrågor och de kommentarer som ges utrymme för på 
sista frågan. Detta gör arbetet med att jämföra variabler i materialet lätt eftersom strukturen är 
graderad hela tiden. Det gör också att risken för förvirring som orsakas av varierande skalsteg 
elimineras. I de fall där svaren ska anges på annat sätt än på en skala så anges det tydligt hur 
svaret ska anges.  

Resultatet bygger på att respondenterna själva fått markera på en skala och därmed själva 
sätta en siffra på vad de anser. Visst kan det här föreligga åsikter om att de har markerat 
godtyckliga siffror men å andra sidan handlar det om företeelser som de kan tycka något om; 
undervisning och deras egna åsikter. En annan felkälla som kan vara att respondenterna 
feltolkar begreppet miljöetik, därför finns det förklarat kort i den inledande texten som finns 
på enkätens framsida. Det optimala skulle ha varit att träffa alla respondenter för att se hur de 
tolkar begreppet och ge dem möjlighet att ställa frågor, men av tidsbrist har inte detta kunnat 
genomföras i arbetet med denna uppsats.  
 
3.7.2 Validitet 
 
När det gäller undersökningsfrågorna undersöks bland annat vilka bakgrundsfaktorer som kan 
påverka lärarnas inställning till miljöetiska frågor. Detta görs genom frågor dels rörande deras 
bakgrund, dels deras inställning till och hanterande av miljöetiska frågor. Detta genomförs 
genom att de t.ex. tillfrågas om de tycker att miljöetik är viktigt, om det är något som faller in 
under deras ämnen, om det är något de brukar diskutera med eleverna om, om de anser att de 
har tid med det och om de planerar in det i undervisningen. De får också rangordna 
miljöetiken i förhållande till andra områden i skolans värld.   
 
3.7.3 Generaliserbarhet 
 
Eftersom undersökningens urval är gjort med tillgänglighet som främsta urvalsfaktor så går 
inte resultatet att generalisera på en större grupp än just den undersökta gruppen. Detta tar 
Patel och Davidsson (2003) upp som viktigt i förhållningssättet till ett material som grundar 
sig på tillgänglighet. Eftersom enkäten har besvarats av lärare från fem skolor ger den dock ett 
mer statistiskt säkerställt material. Generaliserbarheten blir inte avsevärt högre, men något. 
Patel och Davidsson (2003) tar även upp att det är viktigt att rätt undersökningsgrupp deltar. 
Eftersom denna uppsats undersökningsgrupp var lärare, så var det avsiktligt att alla lärare, 
oavsett ämne, deltog i undersökningen. 
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4. Resultat 
 
 
I denna del redovisas resultatet av enkäterna. Inledningsvis kommer en förklarande text till 
figurerna och tabellerna och därefter presenteras en sammanfattning av resultatet. Sedan 
kommer resultatet av enkäterna. Först redovisas resultatet av några påståenden, som förefaller 
intressanta för uppsatsens syfte, i relation till olika bakgrundsfaktorer. Sedan redovisas 
resultatet av korrelationstesten, alltså om det finns några samband mellan lärarnas svar på de 
olika påståendena och hur de svarat på de frågor som berör miljöetiken i undervisningen.  
 
 
4.1 Förklarande text till figurer och tabeller 

 
Om inget annat anges så redovisar figurerna i resultatet påståenden där lärarna uppmanats att 
gradera sitt svar på en skala från 1-6, där 1 betyder ”instämmer inte alls” och 6 betyder 
”instämmer helt” (bilaga 2). Medelvärde och svarsintervall redovisas också i figurerna. 

När bakgrundsfaktorer som har ett ja/nej som alternativ har jämförts så är det respektive 
svarsgrupp som jämförts i testet. I de fall där resultat för ämnesgrupp redovisas, så är det 
alltid resultatet av en jämförelse mellan de lärare som undervisar i den nämnda ämnesgruppen 
och de som inte gör det, det vill säga samtliga övriga lärare. Här har vid bearbetningen skett 
en indelning i ja/nej för varje ämne och lärare.  

I tabell 2 nedan redovisas en sammanställning av vilka grupper som jämförts för varje 
enskild bakgrundsfaktor. 
 
 
 
Tabell 2. Grupper av lärare som jämförts inom respektive bakgrundsfaktor. 
      
Bakgrundsfaktor  Jämförda 

grupper 
ma/no Ja/Nej 
språk/so Ja/Nej 
praktiska/ 
estetiska ämnen 

Ja/Nej 

idrott/hemkunskap Ja/Nej 
har barn Ja/Nej 
har husdjur Ja/Nej 
ålder 0, 1, 2, 3, 4, 5 
kön Man/Kvinna 
skola 0, 1, 2, 3, 4 
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4.2 Sammanfattning av resultatet 
 
Sammanfattningsvis så visar resultatet av enkäterna att det förkommer skillnader i hur lärare i 
ma/no förhåller sig till miljöfrågor i jämförelse med lärare i andra ämnesgrupper. Ma/no-
lärarna tycker att miljöetiska frågor är viktigare än vad de övriga lärarna tycker (figur 1). De 
planerar också in miljöetiska frågor i undervisningen i högre grad än lärarna som inte 
undervisar i ma/no (figur 6). En tendens sågs också som indikerar att ma/no-lärarna  
anser sig diskutera miljöetik oftare med eleverna än de övriga lärarna (figur 3). En högst 
signifikant skillnad var att ma/no-lärarna i högre grad än de övriga lärarna känner att miljöetik 
är något som ingår i deras ämne (figur 5). 

I korrelationstesten kom det fram att de lärare som anser att människor är mer värda än 
djur inte planerar in miljöetiska diskussioner i lika hög grad som lärare som anser att djuren 
inte har ett mindre värde än oss (figur 10). Något som också har ett samband med lärarnas 
benägenhet att planera in miljöetiska diskussioner är deras kännedom om begreppet ”Hållbar 
utveckling”. Ju mer lärarna känner sig bekanta med begreppet desto oftare säger de sig också 
planera in miljöetiska diskussioner (figur 8). Detta är dock inte ämnesbundet enligt resultatet 
av denna undersökning.  

Det framkom inte att det föreligger några skillnader i åsikterna kring miljöetiska frågor 
med avseende på lärarnas kön, ålder eller uppväxtmiljö. Inte heller huruvida de har barn eller 
husdjur har någon inverkan på hur viktigt de tycker att det är med miljöetiska frågor. 
Resultatet visade också att ingen av ämnesgrupperna känner ett större tryck från omgivningen 
än någon av de andra att ta upp miljöetiska frågor med eleverna (tabell 2). För lärare som 
grupp visade det sig också i resultatet att de lärare som känner ett tryck från omgivningen att 
ta upp miljöetiska frågor i större grad anser sig diskutera den typen av frågor med eleverna 
(figur 9). 

Det resultatet också visar, för lärare som grupp, är att de tycker att det är viktigt med 
miljöetiska frågor, men att de i förhållande till andra områden i skolan inte är lika viktiga. I en 
rangordningsfråga placerar lärarna inte miljöetik i toppen. Viktigast för lärarna är mobbing 
och konflikter. Miljöetik, sex och samlevnad och politik får en sämre placering i 
rangordningen (figur 11-15). 

Sammanfattningen av den sista frågan i enkäten (bilaga 2) visar på att det finns några 
lärare som är medvetna om att ansvaret för de miljöetiska frågorna ligger på hela skolan. Det 
tycks också finnas en oro över miljön hos lärarna. Några av lärarna påpekar under denna sista 
öppna fråga att de tycker att det är viktigt med just miljöetiska frågor. 
 
 
4.3 Resultatet av enkäterna 
 
Det påstående som först undersöktes, och som också var det påstående lärarna först stötte på i 
enkäten, var det som handlade om hur viktigt lärarna tycker att det är att diskutera miljöetiska 
frågor med eleverna. Samtliga skolor hade ett medelvärdet som låg över 4,0 på skalan, som 
för övrigt sträcker sig från 1-6. 

Vid undersökning av huruvida svaren skiljer sig åt mellan lärarna, utifrån vilket ämne de 
undervisar i, skiljer sig gruppen ma/no-lärare. Vid vidare granskning ser man att ma/no-
lärarnas medelvärde är högre än det är för de lärare som inte undervisar i dessa ämnen (Mann- 
Whitney U-test, p<0,05, figur 1). Ma/no-lärarna anser alltså i högre grad än lärare som 
undervisar i andra ämnen att miljöetiska frågor är viktiga. 
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 Mean±0,95 Conf . Interv al 

0 1

Ämnen
0 motsv arar lärare som inte underv isar i ma/no

1 mots varar lärare som underv isar i  ma/no.

Figur 1. Hur v iktiga är miljöetiska f rågor? (ma/no eller inte) 
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Ett ytterligare test som utfördes var huruvida det är någon skillnad i svaret utifrån lärarnas 
könstillhörighet. Det finns inte någon skillnad mellan hur de manliga och de kvinnliga lärarna 
svarar på denna fråga (Mann-Whitney U-test, p>0,05, figur 2). 
 
 
 

 M ean 
 M ean±0,95 Conf. In terva l  

0 1

Kön
0 m otsvarar m anl iga lärare.
1 m otsvarar kvinn l iga lärare.

Figur 2. Hur viktiga är m i l jöetiska frågor? (ur en könsaspekt)
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Lärarnas ålder var också något som ställdes i relation till denna fråga. Återigen fanns det 
ingen skillnad (Mann-Whitney U-test, p>0,05). 

Det faktum att man har barn eller husdjur testades i förhållande till svaren, och också 
uppväxtmiljön var med som en variabel i testet. Alla dessa tester visade att det inte föreligger 
någon skillnad i svaren på denna fråga utifrån nyligen nämnda bakgrundsfaktorer (Mann-
Whitney U-test, p>0,05). 
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I tabell 3 nedan redovisas en sammanställning av samtliga testresultat gällande frågan om 

hur viktiga miljöetiska frågor är enligt lärarna. Där kan utläsas huruvida det föreligger någon 
statistisk skillnad i svaren på denna fråga, utifrån de bakgrundsfaktorer som tidigare nämnts. 
Varje test för respektive bakgrundsfaktor jämför de olika svarsgrupperna inom samma 
bakgrundsfaktor utifrån grupper som ja/nej, man/kvinna, åldersgrupper eller skolor (tabell 3). 
 
 
 
Tabell 3.  Sammanställning av alla resultat gällande frågan om hur viktiga miljöetiska frågor är enligt 
respondenterna. P>0,05 innebär att det inte finns någon skillnad mellan kategorier, medan p<0,05 innebär att 
skillnad föreligger.  
   
Bakgrundfaktor   p-

värde 
ma/no p<0,05 
språk/so p>0,05 
praktiska/ 
estetiska ämnen 

p>0,05 

idrott/hemkunskap p>0,05 
har barn p>0,05 
har husdjur p>0,05 
Ålder p>0,05 
Kön p>0,05 
Skola P>0,05 
 
 
 

Det fanns ingen skillnad mellan de olika ämnesgrupperna i huruvida de känner ett tryck 
från samhället, skolledning och/eller kollegor som gör att de känner sig manade att ta upp 
miljöetiska frågor med eleverna. Det är alltså inte så att vissa ämnesgrupper av lärare känner 
ett större tryck på sig från omgivningen att ta upp miljöetiska frågor med eleverna (Mann-
Whitney U-test, p>0,05, tabell 4). 
 
 
 
 
Tabell 4. Jämförelse mellan ämnesgrupp och övriga lärare, i huruvida de känner ett tryck att ta upp miljöetik. 
P>0,05 anger att ingen skillnad föreligger mellan kategorierna. 
 

ma/no p>0,05  
språk/so p>0,05 
Praktiska/estetiska 
ämnen 

p>0,05 

idrott/hemkunskap p>0,05 
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Det fanns heller ingen skillnad, återigen utifrån ämnesgrupperna, i huruvida lärarna anser sig 
diskutera miljöetiska frågor med eleverna ofta eller inte (Mann-Whitney U-test, p>0,05, tabell 
5). När det gäller de lärare som undervisar i ma/no så påträffas ett resultat som indikerar en 
tendens till skillnad (Mann-Whitney U-test, p=0,065). Också hos lärarna som undervisar i 
språk/so kan man se en tendens till skillnad (Mann-Whitney U-test, p=0,083). 
 
 
Tabell 5. Ämnesgruppernas åsikt om diskuterandet av miljöetik. P>0,05 anger att ingen skillnad föreligger 
mellan kategorierna.   
 

 
 
 
 
 
 

ma/no p>0,05  
språk/so p>0,05  
Praktiska/estetiska 
ämnen 

p>0,05 

idrott/hemkunskap p>0,05 

 
 
Tittar man vidare på resultatet för ma/no-lärarna så kan man se en tendens att lärare som 
undervisar i ma/no i högre grad än de övriga lärarna anser sig diskutera ofta med eleverna 
kring miljöetiska frågor (figur 3). 
 
 

 Mean 
 Mean±0,95 Conf . Interv al 

0 1

Ämnen
0 motsv arar lärare som inte underv isar i ma/no.
1 motsv arar de lärare som underv isar i ma/no.

Figur 3. Diskuterar of ta miljöetiska f rågor. (ma/no eller inte)
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I testet såg man också en tendens att det skulle föreligga skillnad mellan lärare som 
undervisar i språk/so, dock inte lika stark som den gällande ma/no-lärarna. Om man tittar 
vidare på hur gruppen av språk/so-lärare har svarat ser man att de lärare som undervisar i 
språk/so har ett lägre medelvärde än de som undervisar i andra ämnen (figur 4). De anser sig 
alltså diskutera miljöetiska frågor mer sällan än övriga lärare. 
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 Mean 
 Mean±0,95 Conf . Interv al 

0 1

Ämnen
0 motsv arar de lärare som inte underv isar i språk/so-ämnen.

1 mots varar de lärare som undervisar i språk/s o-äm nen.

Figur 4. Diskuterar of ta miljöetiska f rågor. (språk/so eller inte)
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Sedan undersöktes om det finns någon skillnad mellan de olika ämnesgrupperna i huruvida de 
känner att miljöetik är något som ingår i deras ämne eller inte. Detta test visar att det finns en 
skillnad när man jämför ma/no-lärarna med de övriga lärarna (Mann-Whitney U-test, p< 
0,01). Om man tittar vidare på detta resultat så kan man se att de lärare som undervisar i 
ma/no har ett lågt medeltal, vilket i sig betyder att de inte instämmer i så hög grad i 
påståendet. De tycker alltså att miljöetik är något som faller in i deras ämnen. 
 
 
 

 Mean 
 Mean±0,95 Conf . Interv al 

0 1

Ämnen
0 motsv arar lärare som inte underv isar i ma/no.

1 motsv arar lärare som underv isar i ma/no.

Figur 5. Miljöetik f aller inte in i mina ämnen. (ma/no eller inte)
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Om man tittar på lärarna som grupp så kan man se att ett förhållandevis stort antal lärare 
57/76 (75%) har markerat siffra 1, 2 eller 3 (tabell 6). Observera att påståendet löd: ”Miljöetik 
är något som inte faller in under mina ämnen.” Detta betyder alltså att det är ganska många 
som håller med om att miljöetik är något som ingår i deras ämne.  
 
 
 
Tabell 6. Resultat angående huruvida lärarna anser att miljöetik ingår i deras ämnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svarsgradering Antal svar: 
1 29 
2 11 
3 17 
4 7 
5 7 
6 5 

 
 
I resultatet av hur det ser ut mellan de olika ämnesgrupperna i huruvida de planerar in 
miljöetiska diskussioner eller inte i undervisningen, så finner man att gruppen lärare i ma/no 
skiljer sig i förhållande till samtliga övriga lärare (Mann-Whitney U-test, p<0,05, tabell 7). 
Vidare studier av detta resultat visar att ma/no-lärarna i högre grad anser sig planera in 
miljöetiska diskussioner i undervisningen (figur 6). 
 
 
 

 M ean 
 M ean±0,95 Conf. In terval  

0 1

Äm nen
0 m otsvarar de lärare som  inte undervisar i  m a/no.

1 m otsvarar de lärare som  undervisar i  m a/no.

Figur 6. Planerar in m i l jöetiska d iskussioner. (m a/no e l ler in te)
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I detta test ses också en tendens till skillnad hos den grupp som omfattar språk/so-lärare, då 
p= 0,079. Om man tittar vidare vad denna tendens består i så ser man att denna grupp av 
lärare inte anser sig planera in miljöetiska diskussioner i sin undervisning i så hög grad. 
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Tabell 7. Resultat av huruvida de olika ämnesgrupperna anser sig planera in miljöetik i undervisningen.  P>0,05 
anger att ingen skillnad föreligger mellan kategorierna, medan p<0,05 anger att det finns en skillnad. 
 

 
 
 
 
 
 

ma/no P<0,05  
språk/so p>0,05  
Praktiska/estetiska 
ämnen 

p>0,05 

idrott/hemkunskap p>0,05 

 
 
Det påstående där lärarna fick ta ställning till om de bryr sig om miljöetik visade sig vara 
något som återigen skiljde sig mellan ma/no-lärarna och de övriga lärarna (Mann-Whitney U-
test, p<0,05, figur 7). Det visar sig vara så att de lärare som inte undervisar i ma/no håller med 
i större grad i påståendet som löd ”Egentligen bryr jag mig inte så mycket om miljöetik”. För 
övrigt har inte lärarna, oavsett ämne, markerat så höga siffror vilket signalerar om att de inte 
håller med i påståendet i så hög grad. 
 
 

 M ean 
 M ean±0,95 Conf. In terval  

0 1

Äm nen
0 m otsvarar de lärare som  inte undervisar i  m a/no.

1 m otsvarar de lärare som  undervisar i  m a/no.

Figur 7. Egentl igen bryr jag m ig in te så m ycket om  m i l jöetik. (m a/no
el ler in te)
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Till sist ställdes påståendet om huruvida lärarna känner till begreppet ”hållbar utveckling” i 
förhållande till återigen ämnesgrupperna. Samtliga ämnesgrupper testades men ingen 
signifikant skillnad kunde påvisas. Det skiljer sig alltså inte mellan de olika ämnesgrupperna i 
kännedomen om begreppet ”hållbar utveckling”. 

I ett korrelationstest ställdes påståendet där lärarna fick besvara hur god bekantskap de 
har med begreppet ”Hållbar utveckling” mot påståendet som besvarar huruvida lärarna anser 
sig planera in miljöetiska diskussioner i undervisningen. Detta resultat visar på ett samband 
(Spearman Rank-test, p<0,05, figur 8). 
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 M ean 
 M ean±0,95 Conf. In terval  

1, 0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4, 0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

Kännedom  om  "Hål lbar utveckl ing".

Figur 8. Sam band m el lan kännedom  om  "Hål lbar utveckl ing" -
p lanerar in  m i l jöetik. 
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Resultatet visar att det finns ett samband mellan huruvida lärarna upplever ett socialt 
tryck från omgivningen i att ta upp miljöetiska frågor och den grad de anser sig diskutera 
miljöetik (Spearman Rank-test, p<0,05, figur 9). 

 
 

 M ean 
 M ean±0,95 Conf. In terval  

1, 0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4, 0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

Diskuterar ofta  m i l jöetiska frågor.

Figur 9. Sam band m el lan känsla av tryck från om givningen -
d iskuterar ofta m i l jöetik.
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Det finns ett samband rörande hur viktigt lärarna tycker att det är med miljöetik i förhållande 
till hur ofta de diskuterar den typen av frågor med eleverna (Spearman Rank-test, p<0,01). 

Påståendet om att människor har ett högre värde än djur ställdes, i ett korrelationstest, 
mot påståendet som besvarar huruvida lärarna anser sig planera in miljöetiska diskussioner i 
undervisningen. Återigen finns en statistisk signifikans då p<0,01 alltså ett i hög grad 
signifikant resultat. Det finns alltså ett samband mellan hur lärarna har besvarat dessa två 
påståenden (figur 10). 
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 M ean 
 M ean±0,95 Conf. In terval  

1 2 3 4 5 6

M änniskor är m er värda än d jur.

Figur 10. Sam band m el lan att p lanera in  m i l jöetik - syn på
m änniskors och d jurs värde
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Lärarna fick rangordna områden som alla på något sätt har med skolan att göra. Nedan 
redovisas av hur lärarna har rangordnat de fem områdena de fick i uppgift att placera i 
ordning efter hur viktiga de anser att de är (figur 11-15). Lärarna fick rangordna områdena på 
en skala från 1 till 5, där 1 betyder att det är viktigast och 5 att det är minst viktigt. Antalet 
svar på denna fråga uppgick till 66 stycken. Det var alltså ett bortfall på 10 respondenter som 
valt att inte besvara frågan.  
  
 

1 2 3 4 5

Placering i rangordningsskalan

Figur 11. Lärarnas placering av  "konf likter"
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1 2 3 4 5

Placering i rangordningsskalan

Figur 12. Lärarnas placering av "mobbing"
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1 2 3 4 5

Placering i rangordningsskalan

Figur 13. Lärarnas placering av  "politik"
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1 2 3 4 5

Placering i rangordningsskalan

Figur 14. Lärarnas placering av  "miljöetik"
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1 2 3 4 5

Placering i rangordningsskalan

Figur 15. Lärarnas placering av  "sex och samlev nad"
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De områden som har fått högst placeringar är mobbing och konflikter (figur 11-15). Mobbing 
är det område som får flest placeringar på första plats. Hela 37 respondenter (56%) har svarat 
att mobbing är det viktigaste området (figur 12). Om man tittar specifikt på miljöetik så får 
den en relativt låg placering. Endast 4 respondenter (6%)har gett området en placering på 
någon av de två första placeringarna. 24 respondenter (36%) har gett området en trea, 24 
(36%) har gett det en fyra och 14 (21%) har placerat det som det område som är minst viktigt 
av de fem (figur 14). 

Det område som fått en totalt sämre placering än miljöetik är politik. Området politik har 
fått mest fyror eller femmor. 22 (33%) har gett området en fyra och 32 (48%) har gett det en 
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femma (figur 13). Sex och samlevnad har fått ett resultat som liknar miljöetikens (figur 15). 
Den har fått några fler treor och några färre fyror och femmor om man jämför med 
miljöetiken. Totalt sett har den fått en lite bättre placering än miljöetiken. 

Resultatet av enkätens sista fråga (bilaga 2), där lärarna fick möjlighet att göra fria 
reflektioner visade bland annat att det finns en handfull lärare som pekar extra noga på hur 
viktiga de miljöetiska frågorna är. Ett par skriver också om sin oro för miljöförstöring och 
växthuseffekten. Kommentarer från ett par lärare visar också på att de är medvetna om att 
miljöetik innefattas i skolans ansvar. En annan åsikt som framkommer är att det inte är något 
man som undervisande i språk tar upp. Det kan möjligen diskuteras som allmänna 
organisatoriska frågor, i form av t.ex. nedskräpning. 
Avslutningsvis ska en av de kommentarer som skrivits av lärarna lyftas fram: ”Skolans 
uppgift är att fostra eleverna till goda, ansvarstagande medborgare. En del av det målet är att 
lära dem förstå samspelet natur-människa-samhälle, att få dem att vilja ta ett miljöansvar och 
visa vägar som gör det möjligt för dem göra aktiva miljöval i sin livsstil” (enkät besvarad av 
lärare som undervisar i sv/so, enligt denna uppsats indelning språk/so). 
 
5. Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till bakgrunden, däribland den tidigare 
forskningen. Detta har delats in i underrubriker utifrån de frågeställningar som denna uppsats 
grundar sig på, för att strukturera diskussionen. Sist kommer ett avsnitt där några personliga 
reflektioner görs. 
 
5.1 Hur ser lärare på miljöetiska frågor i undervisningen? 
 
Resultatet av undersökningen visar att lärare som grupp tycker att det är viktigt med 
miljöetiska frågor. Lärarnas uppgift är att forma demokratiska samhällsmedborgare. Precis 
som Sandell et al. (2003) innefattar demokratibegreppet också omsorg om miljön och då är 
miljöetik ett viktigt inslag. De betonar att läraren har både ett miljö- och demokratiansvar. 
Möjligen kan det ligga ett samhällsansvar bakom utfallet av undersökningen. Lärarna är 
medvetna om sitt uppdrag och svarar därefter (figur 5, s.24). Det kan vara en förklaring till de 
höga medeltalen på frågan som berörde hur viktigt det är med miljöetiska frågor. Samtliga 
skolor hade ett medeltal på över 4,0 på nyss nämnda fråga. Lärarna som grupp anser alltså att 
miljöetiska frågor är viktiga att diskutera med eleverna. 

Det som dock framkommer är att miljöetik i förhållande till andra områden i skolan inte 
är lika viktigt. I en rangordningsfråga placerar lärarna inte miljöetik i toppen (figur 11-15, 
s.28-29). Viktigast för lärarna är mobbing och konflikter. Miljöetik, sex och samlevnad och 
politik får en sämre placering i rangordningen. Precis som Skolverkets rapport 
Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola (2000) också visar så 
är akuta sociala problem det som får störst utrymme i skolan. Det är det lärarna ställs för i 
vardagen och det som måste åtgärdas omedelbart. En tanke är att den akuta sociala 
problematiken antagligen tar mycket tid från lärarens lektionstid och mycket av lärarens 
psykiska energi. Det kan vara en av anledningarna till att konflikter och mobbing är så viktiga 
enligt lärarna i undersökningen. 

I enkäten framkom att det inte finns några skillnader i åsikterna kring miljöetiska frågor 
med avseende på lärarnas kön, ålder eller uppväxtmiljö. Detta är heller inte något som 
uppmärksammats i tidigare forskning. Wickenberg (1999) beskriver de miljöengagerade 
lärarna med egenskaper, men nämner inget om dessa faktorer. 
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Resultatet visade också att vissa lärare känner ett socialt tryck som gör att de känner sig 
tvungna att ta upp miljöetiska frågor. De lärare som känner ett tryck från omgivningen att ta 
upp miljöetiska frågor anser sig diskutera den typen av frågor med eleverna i större grad än de 
övriga lärarna. Frågan i enkäten löd som följande: ”Det finns ett socialt tryck från samhället, 
skolledning och/eller kolleger som gör att jag känner mig tvungen att ta upp miljöetiska frågor 
i min undervisning” (bilaga 2). En tanke kan vara att de lärare som anser sig känna detta tryck 
från omgivningen är lärare som är medvetna om sitt uppdrag och att det är anledningen till att 
de känner ett tryck. Kanske anser också dessa lärare att miljöetiska frågor är viktiga, och att 
det är en inneboende kraft som får dem att känna ett tryck?  Resultatet visade också att ingen 
av ämnesgrupperna känner ett större tryck från omgivningen än någon av de andra att ta upp 
miljöetiska frågor med eleverna. Ansvaret ligger som tidigare också nämnts på hela lärarkåren 
och inte på någon specifik grupp av lärare.  

Magnussons (2002) studie behandlar miljöfrågor och inte just de mer specifika 
miljöetiska frågorna som föreliggande uppsats handlar om. Det intressanta med det resultat 
Magnusson (2002) har kommit fram till rörande lärarnas hanterande av miljöfrågor i 
undervisningen är att det trots att det endast är lärare som undervisar i ämnen där miljö 
betonas starkt, ändå finns lärare som anser att de inte alls tar upp miljöfrågor. Kanske har inte 
styrdokumenten, och framförallt kursplanerna, en så stor betydelse för den praktiska 
pedagogiska situationen? Det är kanske som Wickenberg (1999) menar att det är det 
personliga intresset och engagemanget som är det avgörande i miljöfrågornas vara eller inte 
vara i klassrummet. 
 
 
5.2 Är ett miljöetiskt intresse hos lärarna bundet till någon specifik ämnesgrupp? 
 
Resultatet av enkäterna visar att det finns skillnader bland lärarna i undersökningen i hur de 
förhåller sig till miljöfrågor. Den mest påtagliga skillnaden som undersökningen visar på är 
att det skiljer sig mellan olika ämnesinriktningar. Ma/no-lärarna tenderar att skilja sig på flera 
punkter från lärarna i de övriga ämnesområdena. Ma/no-lärarna tycker att miljöetiska frågor 
är viktigare än vad de övriga lärarna tycker (figur 1, s.20) och anser också sig bry sig mer om 
miljöetik än de övriga lärarna (figur 7, s.26).  Benägenheten att planera in miljöetiska 
diskussioner är också högre hos ma/no-lärarna (figur 6, s.25). En tendens sågs också som 
indikerar att ma/no-lärarna anser sig diskutera miljöetik oftare med eleverna än de övriga 
lärarna (figur 3, s.23). En högst signifikant skillnad var att ma/no-lärarna i högre grad än de 
övriga lärarna känner att miljöetik är något som ingår i deras ämne (figur 5, s.24).  

Detta att ma/no-lärarna skiljer sig från de övriga lärarna kan ha sin förklaring i en 
ämnestradition. Detta påtalar Wickenberg (1999) kan vara hindrande för utvecklingen av 
miljöundervisningen. Det att lärarna i de naturvetenskapliga ämnena är så mycket mer för 
miljöetik kan också ha sin grund i det som forskningen visar på rörande de olika 
styrdokumentens betydelse för lärarna. Kursplanerna tenderar att vara det som betyder mest 
av läroplan och kursplaner, för lärarna. Läroplanen inte alls lika viktig. Detta visar 
Skolverkets rapport Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola 
(2000). Magnussons (2002) undersökning visar också på ett liknande resultat, där lärarna har 
bättre kännedom om kursplanens formuleringar om miljö, än vad de har om läroplanens 
miljöformuleringar. Detta kan också tyda på att lärarna är mer förtrogna med kursplanen som 
styrdokument och att det indikerar en skillnad i betydelse för lärarna. De olika kursplanerna 
betonar miljö i olika stor utsträckning och med kursplanen som främsta styrdokument så blir 
följden att lärare i de ämnen där miljö inte betonas så starkt i kursplanen inte tar upp miljö och 
inte heller miljöetiska frågor. 
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Wickenberg (1999) tar upp att hinder för utvecklingen av miljöundervisning kan vara till 
exempel tanke- och handlingsmönster som hänger kvar. Det kan möjligen vara en förklaring 
till att en del av lärarna inte tycker att miljö är något som ingår i deras ämne. Här är de 
återigen de naturvetenskapliga ämnena som anser att de har ett miljöuppdrag i ämnet. Andra 
ämnen anser inte att det hör till deras ämne eller uppgift (figur 5, s.24). Här kan det vara så att 
denna syn bottnar i tankemönster och traditioner, precis som de Wickenberg (1999) tar upp 
som ett hinder för miljöarbete i skolan. Det kan också som tidigare nämnts finnas en 
förklaring i att den egna kursplanen inte betonar miljö så starkt som läroplanen och andra 
kursplaner gör. Tidigare forskning har påvisat att det är just detta styrdokument som i största 
grad påverkar undervisningens innehåll. 

Tydligt i resultatet är att ma/no-lärarna har åtagit sig miljöuppdraget både mentalt och i 
praktiken (figur 1, s.20, figur 5, s.24 och figur 3, s.23). Det finns dock lärare i andra 
ämnesgrupper som också anser att miljöetik är viktigt. Detta kan man se i kommentaren som 
kom från en lärare i språk/so och löd som följande: ”Skolans uppgift är att fostra eleverna till 
goda, ansvarstagande medborgare. En del av det målet är att lära dem förstå samspelet natur-
människa-samhälle, att få dem att vilja ta ett miljöansvar och visa vägar som gör det möjligt 
för dem göra aktiva miljöval i sin livsstil.” Wickenberg har sett att lärare i de 
naturvetenskapliga ämnena ofta är de som intagit den drivande rollen, som Wickenberg 
(1999) benämner ”eldsjälar”. För att de ska orka hålla lågan vid liv behövs skolledningens 
stöd. Lärarnas personliga intresse visade sig i Wickenbergs (1999) studie vara avgörande för 
skolans lokala miljöarbete.  

Är eldsjälarna eldsjälar för att de är no-lärare? Eller är lärarna i de naturvetenskapliga 
ämnena en viss typ av människor som värderar miljö högt och är därmed också eldsjälar av 
samma anledning? I så fall blir kontentan att tack vare intresset som finns hos lärarna i de 
naturvetenskapliga ämnena så har de en annan inställning och ett annat behandlande av de 
miljöetiska frågorna. De har också kanske valt den inriktningen för att de har ett intresse, och 
intar till följd av det oftare rollen som ”eldsjälar” än övriga lärare. Dock kan man säga att 
denna undersökning visar att det miljöetiska intresset är, om inte bundet, starkt representerat 
av lärarna i ma/no.  
 
 
5.3 Samband mellan miljöetiskt intresse och personliga ställningstaganden? 
 
Det har i denna undersökning visat sig att det kan tänkas finnas en tendens mellan lärarnas 
svar på de personliga påståendena och deras inställning till miljöetik i undervisningen. I 
korrelationstesten kom det fram att de lärare som anser att människor är mer värda än djur 
inte planerar in miljöetiska diskussioner i lika hög grad som lärare som anser att djuren inte 
har ett mindre värde än oss. De lärare som anser att djuren har ett mindre värde än oss 
människor kan enligt Ariansen (1992) och Stenmarks (2000) definitioner av de olika 
miljöetiska inriktningarna sägas tillhöra en mer antropocentrisk, det vill säga en mer 
människocentrerad, miljöetisk grundsyn. Om man sätter människan i fokus kan det möjligen 
bli så att naturen och miljöetiska frågor kommer i andra hand, men detta är endast en fråga 
kring denna miljöetiska grundsyn så det är svårt att säga. Det återspeglar det Stenmark (2000) 
och Ariansen (1992) tar upp om att värden ligger till grund för de val vi gör. Den grundsyn vi 
har leder till vissa val, antingen medvetet eller omedvetet. Vi väljer att beskriva saker utifrån 
de värderingar vi har. Det bottnar i ett intresse som gör att vi kan känna engagemang och 
mening. Detta kan vara en förklaring till att de lärare som anser att djuren har ett mindre värde 
än oss inte planerar in miljöetik i lika stor utsträckning som de andra lärarna. De tycker inte 
att det är lika viktigt med miljö just därför att de inte berörs personligen. Därmed finns inga 
värden som gör att de väljer att ta upp miljö eller miljöetiska frågor i sin undervisning. 
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Just detta med värderingar ger ett intresse och ett personligt engagemang. Detta tar 

Wickenberg (1999) upp som viktigt för miljöundervisningen. Avsaknaden av detta intresse  
och engagemang tar han upp som ett hinder som lärarna, och då främst ”eldsjälarna”, ansåg 
sig möta i miljöprojekten. När den övriga personalen kände sig orkeslös och trött så inverkade 
det negativt på samarbetet. Även tidsbrist, ovilja till förändring och bekvämlighet upplevdes 
hindra verksamheten. 

Något som också har ett samband med lärarnas benägenhet att planera in miljöetiska 
diskussioner är huruvida de anser sig ha kännedom om begreppet ”Hållbar utveckling”. Ju 
mer lärarna känner sig bekanta med begreppet desto oftare säger de sig också planera in 
miljöetiska diskussioner. Detta kan ge en signal om att fortbildning är något som kan bidra 
positivt till utvecklandet av miljöområdet i skolan. Stenmark (2000) påtalar en brist på 
fortbildning och utbildning inom miljöområdet. Han menar vidare att det också råder stor brist 
på reflektion och eftertanke när det gäller de miljöetiska frågorna. Den forskning som tidigare 
i föreliggande uppsats tagits upp visar också på ett behov av fortbildning och utbildning. 
Detta tar Wickenberg (1999) upp och likaså Skolverket i rapporten Miljöundervisning och 
utbildning för hållbar utveckling i svensk skola (2000). Utbildning och fortbildning är något 
som behövs för att utveckla miljöundervisningen. Det förefaller också enligt nyss nämnda 
Skolverksrapport vara så att mer styrning uppifrån krävs för att förbättra miljöundervisningen 
i skolan och att det bör ställas mer krav på skolorna att de utvecklar en plan för hur 
miljöområdet ska hanteras. Skolverkets rapport tar också upp att det finns behov av en central 
plan för miljöundervisningen.  
 
 
5.4 Slutsatser 
 
De slutsatser som kan dras av denna undersökning är, som tidigare nämnts, endast ett resultat 
som gäller för just den undersökta gruppen.  

Det som bland annat kommit fram är att lärarna generellt tycker att det är viktigt med 
miljöetiska frågor. Dessa frågor är dock något som prioriteras bort till förmån för mobbing 
och konflikter. 

Studien har också visat att det är många olika faktorer som tycks påverka lärares syn på 
miljöetiska frågor. Det är bland annat styrdokumenten, ämnestraditioner, sociala normer och 
intresse. Det skiljer sig också mellan olika lärare.  

Huruvida inställningen till miljöetiken är ämnesbunden eller ej går att diskutera. Den är 
bunden till intresse, vilket i sig kan tänkas vara en grund för ett visst val av 
undervisningsämne. Det är alltså inte så att bara för att man är ma/no-lärare så tar man upp 
miljöetik i sin undervisning även om sannolikheten att det är så är relativt stor. Detta kan 
alltså tänkas bero på att man har intresset, och inte endast för att man undervisar i 
naturvetenskapliga ämnen. 

Det tycks vara så att värderingar och intresse är de faktorer som till största del påverkar 
de val man gör, så också med lärarna. Om det finns ett intresse hos läraren för miljö och 
miljöetiska frågor så är det något som blir en del i denne lärares undervisning. 
 
 
5.5 Framåtblick 
 
Frågorna som uppstår efter att ha utfört en undersökning av denna typ är många och berör 
både det miljödidaktiska och det allmänpedagogiska. Det vore till exempel intressant att titta 
på om elevernas kunskapsnivå gällande förmågan att ta miljöetiska ställningstaganden 
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påverkas av lärarens sätt att bedriva miljöundervisning. Att då titta på de olika traditionerna 
inom miljöundervisning; faktabaserad, normerande och undervisning för hållbar utveckling 
skulle kunna vara ett sätt att angripa det hela.  

Det som förefaller intressant i undersökningen är att lärarna i de naturvetenskapliga 
ämnena skiljer sig så från de andra lärarna. Om det nu är som Wickenberg (1999) menar att 
det är intresse och engagemang som avgör miljöinslagen i undervisningen, då är det i så fall 
inte ämnesbundet. Som diskuterades i diskussionsavsnittet så är det i så fall tack vare att 
intresset finns hos lärarna i de naturvetenskapliga ämnena som dessa har en annan inställning 
och ett annat behandlande av de miljöetiska frågorna. Det skulle vara intressant att se om det 
är en viss typ av människor, med en viss typ av värderingar, som söker de naturvetenskapliga 
inriktningarna på lärarutbildningen. 

Med tanke på att det kanske inte är så som lärarna säger så vore det intressant att göra en 
mer omfattande studie som innefattar observationer hos lärare i olika undervisningsämnen för 
att se hur de miljöetiska frågorna hanteras i praktiken. 

Det vore också intressant att se vad som mer påverkar eleverna gällande miljöfrågor och 
också etiska frågor kring miljöområdet. Är skolan det som betyder mest för eleverna i det 
fallet? Hur upplever eleverna skolans miljöarbete? Vilka andra samhällsfaktorer och 
institutioner påverkar eleverna i deras kunskapsskapande kring miljöfrågor; Internet, media, 
föreningar, hemmet eller annat?  

Det skulle också vara intressant att fråga lärare på grundskolans senare år hur de upplever 
kraven från läroplanen kontra kursplaner. Varför har det visat sig vara så att kursplanen är 
viktigast? Finns det andra förklaringar än den som rör betygssättning? Hur betonar ledningen 
läroplanen? Hur ofta läser man som lärare läroplanen och diskuterar den med kollegor? Ingår 
läroplanen i någon fortbildning för lärare? Vad sker på lärarutbildningen, är läroplanen något 
som man som nyexaminerad lärare känner sig förtrogen med inför det kommande arbetet? 
 
5.6 Personliga avslutande tankar 
 
Jag tror precis som Wickenberg (1999) att det krävs ett engagemang för att man som lärare 
ska ta till sig uppgiften på riktigt. Men å andra sidan kan jag också anse att det är befogat med 
de hårdare krav centralt ifrån, som Skolverket förespråkar, just på grund av den brist på 
reflektion och de traditioner som finns. Kanske finns det slumrande ”eldsjälar” där ute på 
skolorna som bara väntar på att bli väckta ur ämnestraditionens sömn. Jag tror att människor 
kan hjälpa varandra att utveckla ett intresse för miljöfrågor. En ökad diskussion och en ökad 
medvetenhet är det jag tror behövs för att ge miljöfrågorna större utrymme i skolan. Även om 
inte varje enskild lärare utvecklar ett gediget intresse för miljö och miljöetiska frågor så kan 
de i alla fall hjälpa till och bistå den eld som redan brinner.      
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Bilagor      
 
 
Missivbrev     BILAGA 1. 
                       
 

           
 
Institutionen för biologi och kemiteknik 
                  
 
 
Lärare om miljöetiska frågor                                            
 
Hej lärare på x skola ! 
 
Jag heter Ann-Charlotte Karlsson och läser sista terminen på lärarutbildningen i Eskilstuna. 
Just nu håller jag på att samla in material till mitt examensarbete och ni har nu delgivits den 
enkät som ligger till grund för det. I mitt arbete jag ska göra en undersökning om hur lärare 
som undervisar på grundskolans senare år ser på miljöetiska frågor. Med begreppet 
”miljöetik” menar jag synen på förhållandet mellan människan och naturen. 
 
Jag är väldigt tacksam om du vill fylla i enkäten och hjälpa mig att få ett statistiskt tillförlitligt 
underlag till min undersökning. Jag beräknar tiden det tar att svara på enkäten till högst 15 
minuter. Alla svar kommer givetvis att behandlas anonymt. Varje enskilt svar är värdefullt för 
mig! 
 
Har du frågor kring enkäten eller undersökningen kan du självklart maila mig. Adressen är 
akn01009@student.mdh.se. 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Vänliga hälsningar Ann-Charlotte Karlsson (lärarstudent) 2006-10-12 
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Enkät     BILAGA 2.
                       
Lärare om miljöetiska frågor                                                                
 
Jag heter Ann-Charlotte Karlsson och läser sista terminen på lärarutbildningen i Eskilstuna. 
Denna enkät som jag nu delar ut på er skola är en viktig del av mitt examensarbete där jag ska 
göra en undersökning om hur lärare som undervisar på grundskolans senare år ser på 
miljöetiska frågor. Jag är väldigt tacksam om du vill fylla i enkäten och hjälpa mig att få ett 
statistiskt underlag till min undersökning. 
  
Enkäten handlar alltså om miljöetiska frågor. Med begreppet ”miljöetik” menar jag synen på 
förhållandet mellan människan och naturen. Först får du fylla i uppgifter om dig själv och 
under de nästkommande sidorna följer påståenden som jag vill att du tar ställning till. Ringa 
in, om inget annat anges, det svar som bäst stämmer in på dig. Om du känner dig osäker på 
svaret, ringa in det du först tänkte på. Det är viktigt att du bara markerar ett svarsalternativ 
och att du svarar så ärligt du kan. Alla svar kommer givetvis att behandlas anonymt. Jag 
beräknar att enkäten tar högst 15 minuter att besvara.  
 
Vid frågor rörande enkäten eller undersökningen kan du maila mig. Adressen är 
akn01009@student.mdh.se. 
 
Bakgrundsdata 
 
 
1. Kön           man           kvinna 
 
 
2. Din ålder………………… 
 
 
3. Undervisningsämnen …………………………… 
 
 
4. Uppväxtmiljö             landet           mindre stad            mellanstor stad            storstad            
 
 
5. Antal kilometer till arbetet          < 1           1           2           3           4           5           5> 
 
 
6. Vanligaste färdsättet till arbetet           bil                 cykel             promenad  

                     
                          tåg                buss     
  
                          kombination/annat (ange vad)…….................... 

 
7. Har husdjur     Nej                 
 

         Ja:     katt      hund     gnagare     kombination/annat (ange vad)………… 
 
8. Har barn               Ja                    Nej 
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Påståenden        
 
 
9. Miljöetiska frågor är något jag tycker är viktigt att prata med eleverna om.  
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
        
10. Miljöetiska frågor är något jag väldigt sällan hinner diskutera med eleverna.      
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
              1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
11. Rangordna följande fem områden, där 1 är viktigast och 5 är minst viktig: 
 
___ konflikter 
 
___ mobbing 
 
___ politik 
 
___ miljöetik 
 
___ sex och samlevnad 
 
 
12. Det finns ett socialt tryck från samhället, skolledning och/eller kolleger som gör att 
jag känner mig tvungen att ta upp miljöetiska frågor i min undervisning.   
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
            
 
13. Jag diskuterar ofta med eleverna kring miljöetiska frågor. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
            
 
14. Miljöetik är något som inte faller in under mina ämnen.    
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
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15. Vi var mycket ute i naturen när jag själv gick i grundskolan. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
16. Mina grundskolelärare tog väldigt sällan upp miljöetiska frågor. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
17. Mina kolleger tycker att miljöetik är viktigare än vad det är.   
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
18. Jag planerar in miljöetiska diskussioner i min undervisning. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
            
 
19. Egentligen bryr jag mig inte så mycket om miljöetik.    
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
 
20. Det har talats en del om vargen i media. Markera, med ett kryss, det alternativ som 
bäst överensstämmer med din åsikt. 
 
 
____Man bör inte skjuta vargar eftersom det är viktigt att arten varg bevaras i vår natur. 
 
____Man bör inte skjuta vargar eftersom varje enskild varg har ett värde i sig. 
 
____Det gör inget att skjuta varg eftersom de inte har något värde i sig. 
 
____Det gör inget att skjuta varg eftersom de förstör för oss människor. 
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21. Värdera varje organism/system i punktlistan utifrån de fyra värdekategorierna. 
Markera med en värdesiffra på den tomma raden. 
 
Värdekategorier: 
 

1. Har ett högre värde än människan. 
2. Har ett värde i sig, oavsett om den/det är till nytta för människan eller inte. 
3. Har ett värde, men endast eftersom den/det är till nytta för människan. 
4. Har inget värde. 

 
• bakterier och virus____ 
• svampar____ 
• växter____ 
• ryggradslösa djur____ 
• ryggradsdjur____ 
• apor____ 
• arter____ 
• biologisk mångfald____ 
• ekosystem____ 
• planeten Jorden____ 

 
 
22. Jag tycker att vi människor har rätt att avgöra vad naturen ska användas till.  
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
23. Människor är mer värda än djur. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
 
24. Växter har ett mindre värde än djur. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
        
25. Gud/Bibeln har stor betydelse för mitt sätt att se på miljöetiska frågor. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
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26. Vid senaste valet var miljöfrågorna avgörande för hur jag röstade. 
 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
27. Naturen ska bevaras för att den är vacker. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
28. Naturen ska bevaras för att den kan vara till nytta för oss människor vid t.ex. 
medicintillverkning. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
29. Naturen ska bevaras oavsett om den är av betydelse för oss människor eller ej. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
30. Naturen ska bevaras för våra barn/kommande generationer. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
31. Jag tänker på miljön när jag köper livsmedel. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
32. Ekologiska varor är inte bättre än andra varor, bara dyrare. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
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33. Växthuseffekten är något som oroar mig. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
34. Hållbar utveckling är ett begrepp jag känner mig bekant med. 
 
Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                 
               1                    2                   3                   4                   5                   6 
 
 
35. Till sist, några rader för fria tankar. Varsågod! 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
 
  
 
 
 


