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Grön Flagg är ett miljöledningssystem och cirka 2000 skolor runt om i landet är 
medlemmar. Projektet syftar till att vägleda förskolor, skolor och gymnasium i deras 
miljöarbete. För att kunna få ett medlemskap i Grön Flagg måste skolan uppfylla 
vissa kriterier, som att utse ett miljöråd och arbeta med fortlöpande teman. Det 
viktiga i arbetet kring Grön Flagg är att lärarna och eleverna är delaktiga tillsammans 
i miljöprojektet. Undersökningen har utförts med ostrukturerade enkäter i 
årskurserna 3-5 på en grundskola i mellersta Sverige, där sammanlagt 77 elever har 
deltagit. Slutsatserna utifrån insamlad data kan konstatera att majoriteten av 
eleverna på denna grundskola inte kan vara inkluderade, på grund av att flertalet av 
eleverna inte vet vad Grön Flagg är. Endast två elever av 77 deltagande kan beskriva 
Grön Flagg med egna ord och få elever vet om skolan har ett miljöråd. De flesta 
eleverna visar dock ett påtagligt intresse för miljö och finner arbetet med det viktigt. 
Eleverna i de olika årskurserna ger övervägande liknande svar. Den intressanta 
skillnaden mellan årskurserna är dock att årskurs 5 kände sig mer osäkra på om de 
finner arbetet med miljö intressant, då eleverna i årskursen beskriver att de inte 
arbetat med miljöämnet.

Nyckelord: Grön Flagg, Hållbar utveckling, Inkludering
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Inledning
För att en hållbar utveckling ska vara möjlig måste ämnet behandlas tidigt i elevers 
utveckling. Hållbar utveckling måste börja med hur elever lär sig, hur de tar till sig 
kunskap och hur de hanterar den kunskap som de tagit till sig (SOU 2004:104). För 
att kunna främja hållbar utveckling måste eleverna först och främst skaffa ett intresse 
för miljö och ha empati för kommande generationer. Därför börjar hållbar utveckling 
tidigare än exempelvis när läraren undervisar i hur viktigt det är med källsortering. 
Eleven måste känna sig delaktig i undervisningen, känna sig viktig och få förståelse 
för att varje enskild människa har sin roll i en hållbar utveckling. Eleven behöver få 
ett systemtänk, vilket innebär att eleven exempelvis inte enbart ser själva soporna 
som ett problem, utan ser problemet i ett större sammanhang (Johansson, 2004). 
Det är därför viktigt att lärare tidigt tar på sig ansvaret att inkludera elever i arbetet 
med hållbar utveckling. Med tanke på dagens situation med globala miljöproblem 
och klimatförändringar är det av stor vikt att eleverna är med och påverkar sin och 
nästkommande generationers framtid, vilket hållbar utveckling handlar om (Vilby, 
2007; Öckerman & Friman, 2003). Eleverna ska ges möjlighet att få vara aktiva i 
arbetet för hållbar utveckling, men för att det ska vara möjligt behöver eleverna få 
kunskap om ämnet för att kunna göra de aktiva val som krävs. I ett demokratiskt 
samhälle ställs det krav på medborgarna att kunna göra dessa aktiva val och vara 
delaktiga i olika demokratiska processer, bland annat i viktiga miljöfrågor. Läraren 
och skolan har här en viktig roll i att vara med och fostra nästkommande generation 
av samhällsmedborgare.

Skolor i dag kan aktivt vara delaktiga i arbetet med hållbar utveckling, då det finns 
många miljöledningssystem som till exempel Grön Flagg och Skola för Hållbar 
Utveckling (Persson & Persson, 2007).  I dagsläget är 2000 skolor medlemmar i det 
miljöcertifierade projektet Grön Flagg (Håll Sverige Rent, 2011a). Detta väckte vårt 
intresse då vi är intresserade av arbete med miljö och hållbar utveckling. Efter en tids 
litteratursökning kom vi fram till att vi ville veta hur arbete med Grön Flagg 
fungerade i praktiken. Enligt Persson och Persson (2007) ska arbetet med Grön Flagg 
öva eleverna att påverka i miljöfrågor och att arbetet leds av dem själva och inte av 
lärarna. Våra funderingar blev då; är elever medvetna om vad det innebär att deras 
skola är med i Grön Flagg och är de delaktiga? Enligt Håll Sverige Rent (2011b) 
framhålls vikten av barnens delaktighet i arbetet. Vi ville med andra ord få en insikt i 
hur inkluderade eleverna egentligen är i det tänkta miljöarbetet eller om den gröna 
flaggan enbart är en symbol att visa upp. Persson och Persson (2007) menar också att 
det är viktigt att projekt leder från ord till handling och att ett lyckat miljöprojekt 
handlar om att lära och engagera hela skolan och omgivningen. För oss blev det 
därför viktigt att undersöka om projektet på denna skola har lyckats vad gäller 
barnens delaktighet och inkludering. 

Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka om elever i årskurserna 3-5 på en 
mellansvensk grundskola upplever att de är inkluderade i arbetet med Grön Flagg.

Frågeställningar
Hur inkluderas eleverna i en mellansvensk grundskola i arbetet med Grön Flagg?

Hur upplever eleverna i en mellansvensk grundskola att de får vara med och påverka 
arbetet med miljö i skolan?



2

Hur synliggörs elevernas intresse för miljö i en mellansvensk grundskola?

Bakgrund
I detta avsnitt beskrivs nyckelorden Hållbar utveckling, Grön Flagg och Inkludering 
indelat i underrubriker. Hållbar utveckling och inkludering i förhållande till olika 
Styrdokument berörs också, samt Tidigare examensarbeten om Grön Flagg som är 
relevanta för detta examensarbete.

Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling myntades för första gången i Bruntlandsrapporten 1987 
och definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Hållbar 
Utveckling, 2011), men även andra definitioner av begreppet finns. Enligt Persson 
och Persson (2007) är målet med hållbar utveckling att alla människor ska ha social 
rättvisa, inflytande och fördelning av makt i lokalsamhället, men också nationellt och 
internationellt. Detta ska ske oberoende av kön och etnicitet samt var i världen 
människan bor. Författarna framhåller också vikten av att arbete med hållbar 
utveckling kräver handlingskraft och handlingsberedskap. Detta för att förhindra de 
störningar som uppstår i jordens naturliga kretslopp på grund av människans sätt att 
leva. På grund av att vi är många människor i världen och använder jordens resurser 
snabbare än vad de hinner återhämta sig uppstår dessa störningar som leder till en 
ohållbar samhällsutveckling. Den sociala och ekonomiska utvecklingen måste därför 
vägas mot den ekologiska för att undvika social oro som ett resultat av en ohållbar 
samhällsutveckling. Författarna menar också att det kan vara svårt för människor att 
förstå sin enskilda roll i insatsen för en hållbar utveckling och därför behövs kunskap 
och ett långsiktigt samband mellan ekonomi och ekologi. Att arbeta med hållbar 
utveckling är med andra ord ett globalt projekt som bygger på ett internationellt 
samarbete. Alla har ett ansvar som inte enbart knyts till den plats vi bor på eller det 
egna landet utan en hållbar utveckling är ett globalt arbete. 

”I strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Hon har rätt till ett 
hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen.” (Riodeklarationen Princip 1, 1992)

Att arbeta med hållbar utveckling är också en del i den demokratiska processen 
(Persson & Persson, 2007), det är en uppgift för alla. Det demokratiska inflytandet 
kräver att människor deltar och att åtgärder sker i lokalsamhället. Det demokratiska 
inflytandet kräver att människor deltar i samhällsbyggandet. För att detta ska inträffa 
måste åtgärder ske i lokalsamhället så att människor kan vara med och påverka 
framtiden. Det behövs också en mångsidig kommunikation i lokalsamhället för att 
demokratiprocessen ska fungera. Persson och Persson (2007) menar även att det är 
viktigt att det praktiska arbetet med miljön stimuleras. Det kan utföras på olika sätt 
exempelvis genom olika miljöledningssystem och certifikat för skolor och företag. 
Miljöledning kan öka medvetenheten för miljön påtaligt, vilket främjar strävan mot 
en hållbar utveckling. 

Grön Flagg
Grön Flagg är ett miljövägledande verktyg som hjälper förskolor, skolor och 
gymnasium att arbeta med hållbar utveckling (Håll Sverige Rent, 2011c). Grön Flagg 
finns runt om i Europa och i Sverige ansvarar stiftelsen Håll Sverige Rent för arbetet 
sedan 1990-talet. Grön Flagg ingår som en del i ett större internationellt program 
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som heter Eco Schools som initierades av organisationen för miljöfostran FEE 
(Foundation for Environmental Education). Den gröna flaggan är ett synligt bevis på 
skolans deltagande i arbetet med hållbar utveckling. Flaggan belyser att skolan i sin 
dagliga verksamhet och undervisning prioriterar miljöarbete efter vissa riktlinjer 
(Persson & Persson, 2007).

Ett av kriterierna för att få Grön Flagg är att skolan ska utse ett miljöråd. När detta 
skett ska ett arbetsområde väljas bland de teman som Grön Flagg erbjuder. Skolan 
utarbetar sedan en handlingsplan för att kunna nå uppsatta mål som i sin tur 
granskas av Håll Sverige Rent för att skolan ska kunna få flaggan (Håll Sverige Rent, 
2011d). Skolan arbetar med handlingsplanen för temat i 6-18 månader. Håll Sverige 
Rent (2011b) menar att när skolor arbetar med Grön Flagg accepterar de vad som 
kallas för de fyra hörnpelarna. De innefattar sammanfattat att elever och lärare 
tillsammans ska delta i arbetet med hållbar utveckling, där praktiska övningar ska 
utföras och inspirera andra i omgivningen. Grön Flagg kan enligt Persson och 
Persson (2007) bidra med förnyelse av skolans arbetssätt från förskola och genom 
alla skolans stadier.

Inkludering
Begreppet inkludering nämns ofta i samband med barn i behov av särskilt stöd 
(Andersson & Thorsson, 2007; Nilholm 2006). Enligt Nilholm (2006) kan begreppet 
ha olika innebörd i olika sammanhang. Det är därför viktigt att klargöra vad som 
menas med begreppet. Inkludering innebär i denna uppsats att alla elever har rätt till 
deltagande i undervisningen, det vill säga inte enbart en fysisk närvaro i 
klassrummet. Inkludering handlar om social rättvisa där alla elever har rätt till 
utbildning efter sina premisser. Enligt Nilholm läggs det stor vikt på att alla elever i 
skolan ska inkluderas, kunna delta och samtidigt vara delaktiga. Andersson och 
Thorsson (2007) menar att sätten att inkludera elever kan ske på olika sätt beroende 
på hur läraren utformar undervisningen och om den sker efter elevernas olika 
förutsättningar och behov. Elevernas olikheter ska ses som en tillgång och inte som 
ett hinder (Andersson & Thorsson, 2007; Nilholm, 2006). Nilholm (2006) påpekar 
även att en viktig aspekt av begreppet inkludering är huru vida eleverna upplever en 
tillhörighet eller inte. Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2004:104) har 
elever ungefär lika lite inflytande i skolan i dag som de hade år 1997. Elever upplever 
inte att det får vara med och påverka skolans gång som de skulle vilja, samtidigt som 
lärare anser att eleverna inte är kapabla till att utforma sin skolgång. 

Styrdokument
Att arbeta med hållbar utveckling i skolan är ett krav från Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt från flera kursplaner, 
exempelvis enligt kursplanen i biologi där kunskaper inom naturvetenskap och miljö 
är viktiga på grund av att de bidrar till en hållbar utveckling. Det är även viktigt att se 
människans roll i strävan efter hållbar utveckling (Skolverket, 2011). Vidare är 
skolans uppdrag enligt Lgr11 att skolan ska undervisa genom ett miljöperspektiv. 
”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Skolverket, 2011, s.10). Alla 
lärare i skolan har ett samhällsuppdrag vilket innebär att skolan ansvarar för de 
blivande samhällsmedborgarnas utbildning och fostran. Utbildning och fostran är en 
del i att skapa en hållbar utveckling. Även barnkonventionen lägger tyngd på att 
elever ska få sådan utbildning att de ska kunna bli ansvarstagande 
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samhällsmedlemmar och även visa omtanke för sin närmiljö (Brytting, Brölin, 
Hülphers, Lundgren, Pramling Samuelsson, Richardson, Säljö, 2008). 

I skollagen framhävs det att elever utefter ålder och mognad ska ha inflytande i hur 
utbildningen utformas (Richardson m.fl., 2008). I Hülphers med flera (2008) nämns 
även artikel 12-15 i Barnkonventionen där det uttrycks att alla frågor som handlar om 
barnet själv ska barnen ha rätt att uttrycka sig om. I läroplanen Lgr11 nämns 
delaktighet i det ömsesidiga kulturarvet samt vikten av att förstå och leva sig in i 
andras villkor. Dessutom nämns att ”Läraren ska förbereda eleverna för delaktighet 
och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt 
samhälle” (Skolverket, 2011, s.15).

Tidigare examensarbeten om Grön Flagg
Ett tidigare examensarbete visar att skolan som undersökts är mer miljövänlig efter 
medlemskapet i Grön Flagg än den var innan, samt att elever och annan skolpersonal 
är mer delaktiga (Carlsson, 2002). Undersökningen visar vidare att Grön Flagg gör 
personalen miljömedvetna och skapar miljömedvetna samhällsmedborgare som i sin 
tur påverkar sina föräldrar. Säfström (2004) menar istället att det som är typiskt för 
skolor som är medlemmar i Grön Flagg är att personalen inte är tillräckligt 
engagerad. Denna brist på engagemang har även Eklund och Helgesson (2009) stött 
på i sin undersökning om Grön Flagg som utfördes med lärare på en grundskola. 
Lärarna ser projektet som en belastning och vissa av dem anser att baskunskaper 
borde prioriteras istället för miljöarbetet. Eklund och Wejåker (2009) påpekar också 
att intresse och engagemang måste finnas för att underlätta för arbetet med Grön 
Flagg.

Ett tidigare examensarbete som berörde elever och barns inkludering i Grön Flagg 
utförde Carlsson och Jönsson (2008). Fem pedagoger intervjuades och 
undersökningen gav resultatet att elever inte har förstått den gröna flaggans 
symbolik, men att de har förståelse för övningarna som utförs i och med 
medlemskapet. Eleverna är även aktiva i sitt lärande när de sopsorterar och vistas i 
naturen. Även i ett annat examensarbete där tio förskolebarn intervjuas visar att 
barnen plockar skräp, sopsorterar och är aktiva i sitt medlemskap i Grön Flagg 
(Ekblom & Johansson, 2011). Ytterligare ett examensarbete har genomförts där 
skillnader i miljöarbetet mellan skolor med medlemskap i Grön Flagg och utan 
identifieras. Resultatet är att det inte är någon större skillnad i hur de olika skolorna 
arbetar med miljön, trots medlemskapet (Greco & Löfstedt, 2007). Tabell 1 nedan 
sammanfattar tidigare examensarbeten.

Tabell 1: Sammanfattning av tidigare examensarbeten.

Författare Urvalsgrupp Antal Metodval Centralt 
resultat

Carlsson och 
Jönsson (2008)

Pedagoger 5 Intervjuer Elever förstår ej 
flaggans symbolik 
men är aktiva i 
olika övningar.

Carlsson (2002) Pedagoger, 
vårdnadshavare 
och elever

6 pedagoger,
30 
vårdnadshavare
och 12 elever

Litteraturstudie 
och intervjustudie

Samtliga är 
delaktiga och har 
blivit mer 
miljömedvetna.
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Säfström (2005) Representanter 
för arbetet med 
Grön Flagg

67 enkäter och
 2 intervjuer

Intervjustudie och 
enkätstudie

Personalen är inte 
tillräckligt 
engagerade.

Eklund och 
Helgesson (2009)

Pedagoger 4 Intervjuer Pedagoger visar 
en brist på 
engagemang.

Eklund och 
Wejåker (2009)

Pedagoger 6 Intervjuer Pedagogens 
intresse och 
engagemang 
påverkar 
medlemskapet.

Ekblom och 
Johansson (2011)

Förskolebarn 10 Intervjuer Barnen är aktiva i 
medlemskapet 
med Grön Flagg.

Greco och 
Löfstedt (2007)

Pedagoger och 
elever

16 elever och
30 pedagoger

Intervjustudie och 
enkätstudie

Visar inte på 
några större 
skillnader mellan 
en skolas 
medlemskap i 
Grön Flagg och en 
utan. 

Metod
Vetenskapliga rapporter ska vara objektiva samt vila på en vetenskaplig grund för att 
de ska vara giltiga (Stukát, 2005). I följande underrubriker kommer Urval,  
Datainsamlingsmetoder, Procedur, Analys av data, Reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet samt de Forskningsetiska principerna att presenteras. 

Urval
Till uppsatsen kontaktades en grundskola i mellersta Sverige som har haft ett 
medlemskap i Grön Flagg i fyra år. Miljöledningssystemet Grön Flagg valdes på 
grund av att många skolor har ett medlemskap i projektet - i dag cirka 2000 skolor 
(Grön Flagg, 2011a). Undersökningen var från början avsedd att involvera flera 
grundskolor, men på grund uteblivna svar från skolor utfördes undersökningen 
endast i en grundskola. På skolan finns ett kost- och miljöråd med både elev och 
personalrepresentanter. Rådet fokuserar på grundskolans matsedel, kostvanor och 
elevernas fysiska aktiviteter. Skolan har även genomfört ett tema i Grön Flagg, vilket 
är Livsstil och Hälsa. 

Undersökningen genomfördes i årskurserna 3-5 för att studien skulle få ta del av 
elevernas olika erfarenheter av arbetet med Grön Flagg. I årskurserna 3-5 har 
eleverna förmodligen arbetat med Grön Flagg och elevernas skriftspråk är så pass 
utvecklat att det möjliggör en enkätstudie. I de tre årskurserna finns sammanlagt 80 
elever. I enkätundersökningarna deltog 27 elever i årskurs 3, 26 elever i årskurs 4 
samt 24 elever i årskurs 5. Sammanlagt deltog 77 elever i årskurserna 3-5 vilket gav 
ett externt bortfall på tre elever, detta påverkade inte undersökningen nämnvärt 
(Patel & Davidson, 2003).
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Datainsamlingsmetoder
Då tidigare examensarbeten endast inkluderat små urvalsgrupper i främst 
intervjusituationer söktes fler informanter till denna studie. Enkäter föll sig då som 
den mest lämpliga datainsamlingsmetoden. Genom att välja enkät som metod och 
öka urvalet kompletteras de resultat som tidigare examensarbeten erhållit (Carlsson, 
2002; Carlsson & Jönsson, 2008; Ekblom & Johansson, 2011; Eklund & Helgesson, 
2009; Eklund & Wejåker, 2009). Enkäten var ostrukturerad, vilket innebär att det 
fanns öppna frågor i formuläret där eleverna själva kunde utveckla sitt givna svar (se 
bilaga 1). Stukát (2005) menar att den formen av frågeformulär inte skiljer sig 
speciellt mycket från en vanlig intervju. Enkäten bestod av tio frågor varav fyra av 
frågorna hade följdfrågor där eleverna själva kunde utveckla sitt svar. En av frågorna 
i formuläret var öppen där eleverna fick skriva fritt. Resterande frågor hade tre 
svarsalternativ, vilka var Ja, Nej och Osäker (se bilaga 1).

Undersökningens metodval är kvantitativa enkäter, det medför att arbetet redovisas 
på ett naturvetenskapligt sätt som kvantitativ forskning har sin grund i (Stukát, 
2005). Eftersom undersökningen omfattade många elever sågs den kvantitativa 
metoden som självklar, där generella slutsatser om insamlade data också kan göras 
(Björndal, 2005). Då denna undersökning enbart innefattade en grundskola i 
årskurserna 3-5 kan dock inga generella slutsatser göras utanför dessa tre årskurser 
på den medverkande skolan. Eftersom enkäterna även innehöll öppna frågor gav det 
undersökningen ett kvalitativt inslag.

Procedur
Eleverna i årskurs 3-5 blev två veckor innan enkätundersökningens genomförande 
tilldelade ett missivbrev (se bilaga 2). Missivbrevet var menat till elevernas 
vårdnadshavare för att uppfylla samtyckeskravet i de forskningsetiska principerna. 
Informationen om brevet lades även upp på årskursernas alla klasshemsidor. Detta 
för att säkerställa att information om enkätundersökningen nått fram. Genom att 
använda flera kommunikationskanaler undveks eventuella missförstånd. Vid angiven 
vecka delades enkäterna ut till eleverna och de fick göra dem under lektionstid. 
Eleverna kunde ställa eventuella frågor angående främmande ord etcetera, då vi var 
närvarande vid tillfället.

Analys av data
Arbetet i denna uppsats har utförts av två personer, vilket ger en djupare bild 
eftersom ”Fyra ögon ser mer än två” (Björndal, 2005, s.21). Vid kategorisering samt 
analys av enkätundersökningen kunde diskussion ske om olika infallsvinklar, 
tolkningar och hur kategorierna skulle utformas. Fördelen med att vara två personer 
är även att risken för slarv, notera fel värden eller felberäkningar lättare undviks, 
vilka är faktorer som minskar undersökningens reliabilitet (Stukát, 2005). 

Resultatet från enkätundersökningarna sammanställdes i diagram. Vid 
sammanställning av resultatet valdes en deskriptiv statistik, där insamlad data 
beskrevs i siffror (Patel & Davidson, 2003). De slutna frågorna i enkäten redovisades 
efter svarsalternativen Ja, Nej och Osäker och de öppna frågorna kategoriserades. 
Kategoriseringen skedde efter elevernas svar där liknande svar placerades i samma 
grupp. Kategorierna varierade i viss omfattning mellan frågorna medan vissa 
återkom. Uteblivna svar och svar som inte var relevanta för undersökningen 
kategoriserades som Internt bortfall (Patel & Davidson, 2003). Kategorin Vet ej  
återkom i alla öppna frågor och där har elever som beskrev att de inte vet grupperats. 
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De elever som redogjort för att de inte arbetat med miljöämnet har grupperats i 
kategorin Inte arbetat med området.

Kategoribeskrivningarna delas nedan upp efter de tre frågeställningarna där 
kategoriseringen har använts. Kategorierna presenteras i punktform. 

Elevers inkludering

 Medvetna om flaggans symbolik
Eleverna i kategorin Medvetna om flaggans symbolik har beskrivit Grön 
Flaggs innebörd, exempelvis följande elev; ”Det är ett miljöprojekt”.

 Tävlingsvinst
I denna kategori grupperas elever som har uppfattningen att flaggan är något 
man vinner i en miljötävling. 

 Skolans flagga
I denna kategori grupperas elever som beskrev Grön Flagg som att det var 
skolans egen flagga.

 Utseende
I kategorin Utseende grupperades de elever som hade tolkat enkätfrågan som 
att de skulle beskriva flaggans utseende. Exempelvis följande elev; ”En grön, vit 
och blå flagga”.

 Miljöflagga
I denna kategori grupperades de elever som har beskrivit Grön Flagg som en 
slags miljöflagga eller som en flagga för miljö.

Elevers påverkan

 Upplever inte delaktighet
Kategorin Upplever inte delaktighet kategoriseras efter alla svar där eleverna 
inte tycker att de påverkar undervisningen i miljö. Två exempel i kategorin är 
”Det är fröken som bestämmer vad vi ska jobba med” och ”De har inte erbjudit 
oss om det”.

 Upplever delaktighet
Kategorin som namngetts Upplever delaktighet har grupperats efter svar där 
elever känner att de får vara med och påverka undervisningen. Exempel på 
detta är ”Jag får vara med” och ”För alla får bestämma”.

 Lite
De elever som grupperats i kategorin Lite är de elever som beskrivit att de har 
fått bestämma lite i undervisningen.

 Sophantering
Kategorin Sophantering har grupperats efter de elever som beskrivit att de 
slänger skräp, plockar skräp eller sorterar papper.
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 Gör inget
I kategorin Gör inget har eleverna tydligt uttryckt att de inte gör något för att 
förbättra miljön.

 Färdsätt
De elever som beskrivit att de cyklar och går till skolan har grupperats i 
kategorin Färdsätt.

Elevers intresse

 Miljötänkande
De enkätsvar som kategoriserats till Miljötänkande är de svar som visar tanke 
på miljön. Exempel i kategorin miljötänkande är ”För då blir det bättre på 
jorden” och ”För att det inte ska ligga skräp på marken”. 

 Miljömedvetenhet
I kategorin Miljömedvetenhet har de elever grupperats som visar förståelse för 
konsekvenser av människans handlande, ett sorts systemtänkande. Två 
exempel på kategorin miljömedvetenhet är ”För att utan träden och naturen 
förlorar man luften…” och ”Man kan rädda miljön genom att cykla eller gå till 
skolan, därför är det viktigt att lära sig”

 Lärande
Kategorin Lärande har utformats efter svar där eleverna förklarar att det är 
viktigt att lära sig. Två exempel i kategorin är ”Så man lär sig bra saker och kan 
hjälpa till att göra allt bättre” och ”För att jag får lära mig nya grejer”.

 Bra/viktigt
I kategorin Bra/viktigt har de elever grupperats som beskrivit att arbete med 
miljö är viktigt eller bra. Anledningen till att de har grupperats under samma 
rubrik är på grund av eleverna ofta hade angivit både bra och viktigt som svar.

 Ointresse
I kategorin Ointresse har de elever som beskrivit att de inte är intresserade av 
ämnet grupperats.

 Roligt
De elever som tycker att är roligt att arbeta med miljö i skolan har tydligt 
uttryckt det och grupperats i kategorin Roligt.

 Förstår ej
I kategorin har de elever grupperats som uttryckt att han/hon inte förstår 
ämnet miljö.

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Enligt Patel och Davidson (2003) är reliabilitet och validitet beroende av varandra. 
Att ett arbete har en hög reliabilitet är ingen garanti för att det får en hög validitet och 
vice versa. Validitet är enligt Stukát (2005) undersökningens giltighet. Validitet 
innebär alltså att all data och datainsamlingsmetoder till ett arbete ska vara korrekta 
(Denscombe, 2009). Patel och Davidson (2003) menar att god validitet är när det 
som är tänkt att undersökas verkligen undersöks. Reliabilitet innebär ett 
mätinstruments tillförlitlighet, hur bra kvalitén på det valda instrumentet är. God 
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reliabilitet innebär att undersökningen har ett lågt felvärde och är så nära det sanna 
värdet som möjligt.

I Sverige finns det ungefär 2000 skolor som är medlemmar i Grön Flagg, därför är 
generaliserbarheten låg, då undersökningen endast är gjord på en skola i tre 
årskurser (Stukát, 2005). Resultatet avser den undersökta grundskolan, alltså kan 
inga generella slutsatser göras för alla skolors medlemskap i Grön Flagg. 
Undersökningens validitet är hög då enkäten är utformad efter uppsatsens syfte. 
Uppsatsen har god innehållsvaliditet eftersom handledare har granskat enkäten samt 
missivbrev. Reliabiliteten i undersökningen är hög eftersom arbetet har utförts av två 
personer som minkar risken för slarv och felräkningar, samt att hänsyn har tagits till 
de forskningsetiska principerna. 

Forskningsetiska principerna
Undersökningen är uppbyggd på Vetenskapsrådets (2004) fyra huvudkrav i de 
forskningsetiska principerna som är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka även Denscombe (2009) 
förespråkar. Informationskravet innebär att de medverkande blir informerade om 
forskningens syfte och att data inte ska användas någon annanstans förutom i 
forskningssyfte. De medverkande i denna undersökning blev informerade om syfte 
och användning genom ett missivbrev samt muntligt vid utdelningen av missivbrevet 
(Vetenskapsrådet, 2004). För att uppfylla samtyckeskravet skickades missivbrevet 
hem till elevernas vårdnadshavare och samma information lades även upp på 
respektive årskurs klasshemsida. Informationen innefattade en beskrivning av 
undersökningen och vårdnadshavarna gavs tillfälle att ta kontakt via e-post och 
telefon om inte samtycke till enkätundersökning gavs. Informationen i missivbrevet 
innefattade vilken vecka enkäten skulle utföras och även hur lång tid momentet 
skulle ta att genomföra. Samtyckeskravet innebär att eleverna deltar frivilligt, 
bestämmer om sin bidragna del i forskningen och att de medverkande som är 
minderåriga behöver målsmans godkännande för deltagande i undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 2004).

För att bevara elevernas anonymitet behandlades all information från 
undersökningen på ett säkert sätt så att utomstående inte fick tillgång till insamlad 
data. Konfidentialitetskravet är viktigt för att bevara studiens validitet och säkra 
elevernas medverkande. I undersökningen behandlades data med största försiktighet 
genom att eleverna varken avslöjade sina namn eller personuppgifter i 
enkätundersökningen och i och med de åtgärderna uppnås konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet, 2004). Efter att all data samlades in och analyserats förstördes den 
och därmed kan inga utomstående ta del av konfidentiell information. 

Nyttjandekravet innefattar att de personer som gett sitt medgivande till deltagande i 
undersökningen enbart godkänt deltagande i den undersökning som beskrivs. Därför 
får den data som samlas in inte användas i andra sammanhang (Vetenskapsrådet, 
2004). Undersökningens insamlade data användes enbart till examensarbetet.
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Resultat
Resultatet från enkäterna redovisas i form av diagram. Diagrammen är framställda 
utifrån enkätfrågorna och redovisas först i helhet och därefter årskurserna var för sig. 
Resultatet redovisas nedan utan värderingar utefter de tre frågeställningarna.

Elevers inkludering
Nedan följer resultatet av de enkätfrågor som ger svar på frågeställningen; Hur 
inkluderas barn i arbetet med Grön Flagg? Resultatet redovisas i form av liggande 
stapeldiagram för den totala studiepopulationen. I cirkeldiagrammen visas resultatet 
av de olika årskurserna separat.

Figur 1: Diagrammet visar det totala resultatet av enkätfråga 7a; Vet du vad Grön Flagg är? Totalt  
antal i årskurs 3-5 är 77 elever.

        

Figur 2: Diagrammen visar resultatet för årskurs 3 (27 elever), 4 (26 elever) och 5 (24 elever) av 
enkätfråga 7a.  

Resultatet visar att majoriteten av eleverna inte vet vad Grön Flagg är. I årskurs 3 har 
över 50 % angivit att de inte vet vad Grön Flagg är, medan 30 % vet vad det är samt 
18 % som är osäkra. Resultatet visar även att över 50 % i årskurs 4 svarat att de inte 
vet vad Grön Flagg är, 31 % vet vad det är och 15 % är osäkra. Diagrammet visar också 
att över 60 % i årskurs 5 inte vet vad Grön Flagg är, 21 % vet vad det är och 17 % är 
osäkra.
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Figur 3: Diagrammet visar det totala resultatet de elever som svarat Ja eller Osäker på enkätfråga 
7a; Vet du vad Grön Flagg är? Diagrammet visar elevernas egna beskrivning av Grön Flagg. Totalt  
antal som svarat i årskurs 3-5 är 34 elever.

 

Figur 4: Diagrammen visar resultatet för årskurs 3 (13 elever), 4 (12 elever) och 5 (9 elever) på 
enkätfråga 7b.

Resultatet visar att majoriteten vet att Grön Flagg är en sorts miljöflagga. Under 
denna enkätfråga visades även ett relativit stort internt bortfall hos de elever som har 
svarat Ja eller Osäker på enkätfråga 7a. Det fanns även de elever som tolkade frågan 
som att de skulle beskriva flaggans utseende. Två elever av 34 svarande elever kunde 
beskriva flaggan med egna ord. En elev svarade även att Grön Flagg är en flagga som 
skolan vunnit i en miljötävling. Av 13 deltagande elever i årskurs 3 svarar sju elever 
att Grön Flagg är en miljöflagga. Det interna bortfallet i klassen är två elever. Av tolv 
deltagande elever i årskurs 4 svarar fem elever att flaggan är en miljöflagga. Tre 
elever i klassen kategoriseras som Internt bortfall. Av nio deltagande i årskurs 5 är 
två elever medvetna om flaggans symbolik och kan beskriva den med egna ord. Tre 
elever i klassen räknas som internt bortfall.
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Figur 5: Diagrammet visar det totala resultatet av enkätfråga 8; Är din skola med i arbetet med 
Grön Flagg? Totalt antal i årskurs 3-5 är 77 elever. 

           

Figur 6: Diagrammen visar resultatet för årskurs 3 (27 elever), 4 (26 elever) och 5 (24 elever) av 
enkätfråga 8. 

Resultatet visar att en majoritet av eleverna i varje årskurs är osäkra i frågan. 
Resultatet visar att över 50 % i årskurs 3 är osäkra på om skolan är med i arbetet med 
Grön Flagg, 26 % vet att skolan är med i arbetet och 18 % menar att skolan inte är 
med. Diagrammet visar att över 60 % i årskurs 4 är osäkra på om skolan är med i 
arbetet med Grön Flagg, 16 % vet att skolan är med i arbetet och 15 % menar att 
skolan inte är med. Resultatet visar även att över 60 % i årskurs 5 är osäkra på om 
skolan är med i arbetet med Grön Flagg, 25 % vet att skolan är med i arbetet och 8 % 
menar att skolan inte är med.
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Figur 7: Diagrammet visar det totala resultatet av enkätfråga 9; Har ni pratat om Grön Flagg i  
klassrummet? Totalt antal i årskurs 3-5 är 77 elever.

       

Figur 8: Diagrammen visar resultatet för årskurs 3 (27 elever), 4 (26 elever) och 5 (24 elever) av 
enkätfråga 9. 

Resultatet visar att fler i årskurs 4 än i årskurs 3 är säkra på att de har pratat om Grön 
Flagg i klassrummet. Dock visar resultatet även att eleverna i årskurs 5 är säkra på att 
de inte har pratat om Grön Flagg. Det liggande stapeldiagrammet visar att 60 % av 
eleverna är osäkra eller har angivit svaret Nej. Fyra elever av 77 deltagande svarade 
Ja på frågan. Resultatet visar även att 93 % i årskurs 3 är antingen osäkra eller har 
svarat Nej i frågan. Resterande 7 % i klassen har svarat att de har pratat om Grön 
Flagg i klassrummet. Diagrammet visar också att 84 % i årskurs 4 är antingen osäkra 
eller har svarat Nej. Resterande 16 % i klassen har svarat att de har pratat om Grön 
Flagg i klassrummet. Resultatet visar till sist att 100 % har svarat antingen Nej eller 
Osäker i årskurs 5. Vilket innebär att 0 % har svarat Ja i klassen.
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Figur 9: Digrammet visar det totala resultatet av elevers svar i enkätfråga 5; Har ni ett miljöråd 
på skolan? Totalt antal i årskurs 3-5 är 77 elever.

    

Figur 10:Diagrammen visar resultatet för årskurs 3 (27 elever), 4 (26 elever) och 5 (24 elever) av 
enkätfråga 5. 

Resultatet visar att det är ett stort antal i årskurs 3 som vet att skolan har ett miljöråd 
medan det i årskurs 4 inte är någon som svarar Ja på frågan om skolan har ett 
miljöråd. I årskurs 5  är en liten del, 4 % av eleverna, medvetna om miljörådet. I 
årskurs 5 finns även det enda interna bortfallet på fyra elever. Majoriteten av alla 
årskurser är osäkra eller har svarat Nej i frågan. Elva av 77 deltagande elever har 
svarat Ja på frågan. Resultatet visar att lika många elever har svarat Ja som Osäker i 
årskurs 3 och 26 % av eleverna i klassen svarat att skolan inte har ett miljöråd. 79 % 
av eleverna i årskurs 5 svarar antingen Osäker eller Nej i frågan medan 4 % svarar Ja.
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Figur 11: Diagrammet visar det totala resultat i enkätfråga 6; Har ni under senaste året arbetat  
med något av följande teman? Frågan tillät fler än ett svarsalternativ. Totalt antal i årskurs 3-5 är 
77 elever. Enkätfrågan gav totalt 104 svar.

Resultatet visar att flertalet elever har svarat att de arbetat med temat Klimat och 
energi, Livsstil och hälsa samt Kretslopp.

Elevers påverkan
Nedan följer resultatet av de enkätfrågor som ger svar på frågeställningen; Hur 
upplever barn att de får vara med och påverka arbetet med miljö i skolan? Resultatet 
redovisas i form av liggande stapeldiagram för den totala studiepopulationen. I 
cirkeldiagrammen visas resultatet av de olika årskurserna separat.

Figur 12: Diagrammet visar det totala resultatet av enkätfråga 3a; Får du vara med och bestämma 
hur ni ska arbeta med miljö i skolan? Totalt antal i årskurs 3-5 är 77 elever. 
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Figur 13: Diagrammen visar resultatet för årskurs 3 (27 elever), 4 (26 elever) och 5 (24 elever) av 
enkätfråga 3a. 

Resultatet visar att den största andelen av årskurserna är osäkra. Tolv av 77 
deltagande elever tycker att de får vara med och bestämma i undervisningen. Ju 
högre upp i årskurserna anser färre elever att de får vara med och bestämma. 
Andelen som har svarat Nej i årskurserna varierar mellan 21-35 %. Nästan 50 % av 
eleverna i årskurs 3 är osäkra, 22 % av eleverna i klassen tycker att de får vara med 
och bestämma i undervisningen medan 30 % av eleverna inte tycker att de får vara 
med och bestämma. I årskurs 4 är 50 % av eleverna osäkra, 15 % av eleverna i klassen 
tycker att de får vara med och bestämma medan 35 % inte upplever det. I årskurs 5 är 
71 % av eleverna osäkra, 21 % tycker inte att de får vara med och bestämma medan 8 
% anser att de får det. 

Figur 14: Diagrammet visar det totala resultatet av svarsalternativen Osäker, Nej och Ja på 
följdfrågan till enkätfråga 3a; Får du vara med och bestämma hur ni ska arbeta med miljö i skolan? 
Totalt antal i årskurs 3-5 är 77 elever.

Resultatet visar att det finns ett relativt stort internt bortfall i alla svarsalternativ. 
Störst internt bortfall fanns bland de som svarat att de är osäkra i frågan. Av de som 
svarat Ja på frågan om de får vara med och bestämma i miljöundervisningen är det 
fem elever som upplever en konkret delaktighet, två elever upplever lite delaktighet 
och resterande svar är Internt bortfall. Av de elever som svarat Nej i frågan upplever 
elva elever att det är någon annan person eller grupp som bestämmer om 
undervisningen, exempelvis fröken eller elevråd. En elev påpekar att de inte arbetat 
med området, fem elever kan inte beskriva sin åsikt och resterande svar är Internt 
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bortfall. Av de elever som svarat att de är osäkra i frågan påpekar fem elever att de 
inte arbetat med området och kan därför inte ge ett svar på frågan.

 

Figur 15: Diagrammet visar det totala resultatet av enkätfråga 4; Gör du något för att förbättra 
miljön i skolan. I sådana fall, vad? Totalt antal i årskurs 3-5 är 77 elever.

Resultatet visar att en majoritet av eleverna sophanterar. Resultatet visar också ett 
internt bortfall på 15 elever. Tre elever beskriver att de använder sig av färdsätt som 
är miljövänliga.  Två elever visar på en miljömedvetenhet och fyra elever ett 
miljötänkande.

Figur 16: Diagrammet visar det totala resultatet av enkätfråga 10; Har ni källsortering på skolan? 
Totalt antal i årskurs 3-5 är 77 elever.

Resultatet visar att majoriteten av eleverna är osäkra i frågan. 20 elever av deltagande 
77 svarar att källsortering finns på skolan medan nio elever menar att det inte finns.
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Elevers intresse
Nedan följer resultatet av de enkätfrågor som ger svar på frågeställningen; Hur 
synliggörs elevernas intresse för miljö? Resultatet redovisas i form av liggande 
stapeldiagram för den totala studiepopulationen. I cirkeldiagrammen visas resultatet 
av de olika årskurserna separat. 

Figur 17: Diagrammet visar det totala resultatet av enkätfråga 1a; Tycker du att arbetet med miljö 
i skolan är intressant? Totalt antal i årskurs 3-5 är 77 elever.

         

Figur 18: Diagrammen visar resultatet för årskurs 3 (27 elever), 4 (26 elever) och 5 (24 elever) av 
enkätfråga 1a. 

Resultatet visar att de som svarat Ja i årskurs 3 och 4 har relativt lika resultat. Det är 
dock en större del som har svarat Nej i årskurs 4 än i årskurs 3, där en större 
osäkerhet finns. I årskurs 5 är en större andel osäkra i frågan och en mindre del 
finner ett intresse i jämförelse med årskurs 3 och 4. Resultatet visar även att 
majoriteten av eleverna finner arbetet med miljö intressant. Resultatet visar att över 
60 % i årskurs 3 finner ett intresse medan 11 % av eleverna finner det ointressant. 
Resultatet visar också att över 60 % i årskurs 4 finner ett intresse för arbetet medan 
16 % av eleverna inte finner det ointressant. Över 40 % av eleverna i årskurs 5 finner 
ett intresse för arbetet med miljö, 12 % av eleverna finner det ointressant och 46 % av 
eleverna är osäkra på om de finner arbetet intressant eller inte.



19

Figur 19: Diagrammet visar det totala resultatet av svarsalternativen Osäker, Nej och Ja på 
följdfrågan till enkätfråga 1a; Tycker du att arbete med miljö i skolan är intressant? Totalt antal i  
årskurs 3-5 är 77 elever.

Resultatet visar att den största delen av eleverna som svarar Ja tycker att det är 
Roligt, Bra/Viktigt eller Lärande. Det interna bortfallet hos de elever som svarat Ja 
är åtta elever. Av de elever som svarat Nej är det en elev som inte förstår, tre elever i 
det interna bortfallet och sex elever som är ointresserade av ämnet. Av de elever som 
svarat Osäker är det interna bortfallet nio elever och resterande elever har svarat att 
de inte vet eller att de inte har arbetat med området.

Figur 20: Diagrammet visar det totala resultatet av enkätfråga 2a; Upplever du att arbete med 
miljö är viktigt? Totalt antal i årskurs 3-5 är 77 elever.
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Figur 21: Diagrammen visar resultatet för årskurs 3 (27 elever), 4 (26 elever) och 5 (24 elever) av 
enkätfråga 2a.

Resultatet visar att majoriteten av eleverna upplever att arbetet är viktigt. Det är 
enbart i årskurs 4 som ett fåtal elever inte finner det viktigt att arbeta miljö. Ingen 
elev i årskurs 3 eller 5 tycker att det är oviktigt att arbeta med miljö utan 81 % av 
eleverna i årskurs 3 och 87 % i årskurs 5 tycker att det är viktigt. I årskurs 3 är 19 % 
av eleverna osäkra och i årskurs 5 är 13 % osäkra. Till skillnad från årskurs 3 och 5 
anser 12 % i årskurs 4 att det inte är viktigt att arbeta med miljö. Resultatet visar 
också att 69 % av eleverna tycker att det är viktigt och 19 % är osäkra. 

Figur 17 och 20: Vidare visar resultatet av enkätfråga 1a och 2a att av de tio elever 
som svarade Nej i fråga 1a; Tycker du att arbete med miljö är intressant? svarade sju 
elever Ja i enkätfråga 2a; Tycker du att arbete med miljö är viktigt? 

Figur 22: Diagrammet visar det totala resultatet av svarsalternativen Osäker, Nej och Ja på 
följdfrågan till enkätfråga 2a; Upplever du att arbetet med miljö är viktigt? Totalt antal i årskurs 3-
5 är 77 elever.

Resultatet visar att av de elever som har svarat Ja visar flertalet elever på ett 
miljötänkande och en miljömedvetenhet. Resterande elever finner det Bra/viktigt 
och Lärande. Det interna bortfallet består av nio elever medan två elever inte vet om 
de finner arbete med miljö viktigt. Av de elever som svarat Nej finner två elever ett 
ointresse för ämnet. 
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Diskussion
Nedan följer diskussion kring metod och resultat samt förslag till vidare forskning 
och slutdiskussion av den gjorda undersökningen.

Metoddiskussion
Undersökningen var från början tänkt att omfatta flera förskolor och grundskolor 
med medlemskap i Grön Flagg. På grund av den stora omfattningen valde vi att 
begränsa vår undersökning till enbart grundskolor. Eftersom tidigare 
examensarbeten om Grön Flagg till största del har utförts på ett mindre antal 
deltagande elever eller lärare valde vi att undersöka en större studiepopulation 
(Carlsson, 2002; Carlsson & Jönsson, 2008; Ekblom & Johansson, 2011; Eklund & 
Helgesson, 2009; Eklund & Wejåker, 2009). Skolorna som valdes ut för 
undersökningen besvarade dock aldrig förfrågan och vår spekulation är att ämnet kan 
vara känsligt. En annan anledning kan vara att många grundskolor just i denna 
tidsperiod är upptagna med att läsa in sig på nya läroplaner och kursplaner samt att 
lärarna fokuserar på sina lärarlegitimationer. Undersökningens omfattning gjordes 
därför om till att enbart undersöka situationen på den grundskola som ställde upp. 
Under urvalsprocessen blev årskurserna 3-5 i skolan vår målgrupp. Detta på grund av 
att klasserna F-2 kan finna det svårt att utrycka sig i skrift. Då vi enbart gjorde 
undersökningen på en grundskola var det av vikt att enkäterna blev besvarade så 
utförligt som möjligt. I årskurs 3-5 deltog 77 elever, vilket gjorde undersökningen 
tillräckligt omfattande för att få en uppfattning om hur situationen ser ut i denna 
studiegrupp. Eftersom den undersökta skolan har haft ett medlemskap i Grön Flagg 
under fyra år har även dessa utvalda årskurser varit delaktiga under hela skolans 
medlemstid. 

Eftersom vi båda inom vår lärarutbildning har valt den naturvetenskapliga och 
tekniska inriktningen där miljön spelar en stor roll, blev valet av ett ämne inom miljö 
en gemensam självklarhet. Likaså blev det naturligt att undersöka utifrån en 
kvantitativ forskningsmetod, då det har en vetenskaplig grund och ger överskådlig 
data. Enkäterna utformades som ostrukturerade, hälften av frågorna gav utrymme till 
fritt skrivande för att få in en kvalitativ synvinkel, som gav undersökningen ett visst 
djup. Valet av forskningsmetod har enligt oss gett en sanningsenlig bild av elevernas 
uppfattning om Grön Flagg. Hade undersökningen utförts med kompletterande 
intervju skulle eleverna kunna utveckla sina svar ytterligare. Dock medför intervjuer 
alltid en risk att eleverna svarar det som de tror att man vill höra då den personliga 
kontakten inte går att kringgå. Att använda anonyma enkäter anser vi därför vara 
bättre. Vi anser också att eftersom det enbart var två elever som beskrivit Grön Flaggs 
symbolik korrekt i enkätundersökningen att underlag för kompletterande intervjuer 
inte var tillräcklig. Om kompletterande intervjuer skulle ha använts skulle de utförts 
på de två elever som beskrev flaggan korrekt eftersom det vore intressant att 
undersöka vad de eleverna har en uppfattning om som resten av eleverna har 
undgått. Med endast två elever är det svårt att göra generella slutsatser och samtidigt 
skulle även anonymiteten brista då det skulle ha behövt vara namn på samtliga 
enkäter. 

Resultatdiskussion
Nedan diskuteras resultatet av enkätundersökningen uppdelat efter de tre 
frågeställningarna. 
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Elevers inkludering

I detta examensarbete definieras inkludering som att eleverna inte enbart ska ha en 
fysisk närvaro i klassrummet utan att de även aktivt ska delta i undervisningen. 
Inkludering handlar om att eleverna ska delta och samtidigt vara delaktiga (Nilholm, 
2006). Av figur 2 går det att tyda att mer än hälften av eleverna i varje årskurs inte 
vet vad Grön Flagg är. Andersson och Thorsson (2007) menar att lärare kan använda 
olika sätt för att inkludera elever i undervisningen, men om den största andelen av 
eleverna inte ens vet vad Grön Flagg är tolkar vi det som att det är omöjligt att skolan 
kan ha inkluderat alla eleverna i medlemskapet. Resultatet visar även att ett fåtal 
elever i klasserna är medvetna om vad Grön Flagg är, vilket vi tycker är oroväckande 
eftersom fyra års medlemskap i ett miljöledningssystem borde ha uppmärksammats 
mer än så. Vidare visar undersökningen att mer än hälften av eleverna är osäkra på 
om deras skola har ett medlemskap i Grön Flagg eller inte (se figur 5), vilket styrker 
vår uppfattning om elevernas inkludering. Ett fåtal elever i varje klass har även svarat 
att skolan inte är med i arbetet med Grön Flagg. Detta tycker vi är intressant eftersom 
eleverna som deltagit i enkätundersökningen har varit med sedan projektets början 
för fyra år sedan. Eleverna borde under dessa fyra år ha fått bevittna medlemskapet 
på flertalet vis genom olika teman. Nästan 50 % av alla deltagande elever i 
enkätundersökningen svarar att de är osäkra på om Grön Flagg har diskuterats i 
klassrummet (se figur 7). I årskurs 5 svarar ingen av de 24 deltagande eleverna att de 
har pratat om Grön Flagg. Eftersom dessa elever gick i årskurs 1 när projektet 
startades är det enligt oss märkligt att ingen av dem kommer ihåg att de pratat om 
projektet. Eleverna borde ha varit med vid en eventuell invigning eller liknande. 
Eleverna kan dock ha arbetat med teman utifrån Grön Flagg utan att själva begreppet 
har nämnts av lärarna. Resultatet visar att majoriteten av eleverna har svarat att de 
har arbetat med temat Klimat och energi (se figur 11). I denna grundskola vet vi att 
eleverna har arbetat med ett tema, vilket är Livsstil och hälsa som är det alternativet 
som flest elever har valt efter Klimat och energi. Teman ska genomföras under 6 - 18 
månader (Håll Sverige Rent, 2011d) och det är möjligt att kritisera denna grundskola 
om de enbart har kunnat genomföra ett tema under fyra år. Vi tycker dock att det är 
lärarens skyldighet på en skola som är har medlemskap i Grön Flagg att benämna och 
återkoppla till begreppet kontinuerligt då de ska ha arbetat med teman. Detta är även 
en förutsättning för att eleverna ska få en utbildning där de lär sig att ta ansvar för sin 
närmiljö, vilket barnkonventionen understryker (Hülphers m.fl., 2008). Det är också 
lärarens ansvar enligt läroplanen Lgr11 att fostra blivande medmänniskor, då 
utbildning av hållbar utveckling är av stor vikt för att få goda samhällsmedborgare 
(Skolverket, 2011). Brist på lärarengagemang som även flertalet tidigare 
examensarbeten (Eklund & Helgesson, 2009; Eklund & Wejåker, 2009; Säfström, 
2004) understryker, är ett problem. Resultatet visar att majoriteten av eleverna vet 
att Grön Flagg är en miljöflagga men enbart två elever kan beskriva flaggans 
betydelse korrekt.

Resultatet visar också att eleverna är osäkra på om de har ett miljöråd på skolan (se 
figur 9). Att eleverna är medvetna om detta tycker vi borde vara en självklarhet 
eftersom ett miljöråd är ett av kraven för att kunna få ett medlemskap i Grön Flagg 
(Håll Sverige Rent, 2011d). Enligt Grön Flaggs kriterier (Håll Sverige Rent, 2011b) 
ska eleverna tillsammans med lärare vara delaktiga i arbetet, men eftersom alla elever 
i årskurserna 3-5 på denna skola inte är medvetna om miljörådets existens är det 
enligt oss tvivelaktigt att eleverna skulle kunna vara inkluderade. Skolan har ett kost- 
och miljöråd, vilket enligt vår tolkning är en sammanslagning som inte gynnar 
arbetet med Grön Flagg, då mindre tid förmodligen avsätts till att prata om miljö. 
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Denna sammanslagning kan vara en av orsakerna till att eleverna är osäkra på om de 
har ett miljöråd, då även vi i början av undersökningen missade att skolan hade det. 
Eftersom ett kriterium är att ha ett miljöråd (Håll Sverige Rent, 2011d) undrar vi om 
det är tillåtet att göra en sådan sammanslagning? Resultatet visar även en skillnad 
mellan de olika årskurserna. I årskurs 4 är eleverna antingen osäkra eller säkra på att 
skolan inte har ett miljöråd. I årskurs 5 vet endast en liten andel om att skolan har ett 
miljöråd, medan medvetenheten i årskurs 3 nästan är 40 %. Detta tolkar vi som att 
eleverna i årskurs 3 eventuellt diskuterat miljöråd nyligen eftersom skillnaden mellan 
klasserna är så pass påtagliga.

Elevers påverkan

Elever vill vara med och påverka sin skolgång men anser att de inte får det. De har 
ungefär lika lite inflytande i skolan som de hade för fjorton år sedan (SOU 2004:104). 
Resultatet visar att över hälften av eleverna i denna undersökning är osäkra på om de 
får vara med och bestämma i miljöundervisningen eller inte (se figur 12). Tolv elever 
av de deltagande 77 anser att de får vara med och bestämma. Detta är för oss ett 
skrämmande lågt antal med tanke på att eleverna ska vara delaktiga i det hållbara 
utvecklingsarbetet (Håll Sverige Rent, 2011b). Delaktighet är en förutsättning för att 
eleven senare ska kunna ta del i den demokratiska processen då eleverna är nästa 
generations samhällsmedborgare, vilket Persson och Persson (2007) framhåller. När 
eleverna får beskriva varför de har svarat Ja, Nej eller Osäker på frågan om de får 
vara med och bestämma i miljöundervisningen (se figur 12) blir det ett stort internt 
bortfall och flertalet elever vet inte varför de har svarat som de gjort på frågan. De 
elever som svarat att de inte får vara med och bestämma beskriver att de inte är 
delaktiga och förklarar att det är någon annan som bestämmer, exempelvis fröken 
eller elevråd.

Undersökningen visar dock på att eleverna är relativt aktiva i miljöarbetet, 
framförallt när det gäller sophantering (se figur 15). Detta trots att de eventuellt inte 
arbetar med Grön Flagg och dess teman. Detta fenomen visar även tidigare 
examensarbeten av Grön Flagg (Carlsson & Jönsson, 2008; Ekblom & Johansson, 
2011). Detta är enligt oss en positiv utveckling, men en större miljömedvetenhet 
bland eleverna skulle gynna en hållbar utveckling (Persson & Persson, 2007). Vi 
anser att eleverna behöver lära sig att sätta in sophanteringen i ett systemtänkande, 
där de inte enbart ser nedskräpning som ett problem utan också förstår 
konsekvenserna av nedskräpning i ett vidare sammanhang (Johansson, 2004). För 
att gynna den hållbara utvecklingen behöver elevernas perspektiv vidgas från lokalt 
till globalt. Eleverna visar dock ett deltagande i miljöarbetet men eftersom vi inte vet 
om skolan har påverkat eleverna till att göra dessa val i miljöarbetet synliggörs inte 
elevernas påverkan. Denna delaktighet är inte den delaktighet vi sökte i 
undersökningen som syftar till Nilholms (2006) syn på inkludering, vilket innebär att 
eleverna ska delta och vara delaktiga. Av resultatet tolkar vi att eleverna har ett 
intresse av att på eget initiativ bidra i miljöarbetet, vilket borde skapa förutsättningar 
för att eleverna ska kunna påverka även i undervisningen. Persson och Persson 
(2007) menar att miljöledning och certifikat för skolor kan öka elevers 
miljömedvetenhet påtaligt. Medlemskapet i miljöledningssystemet Grön Flagg kan, 
på den här grundskolan, enligt vår tolkning och kategorisering med hjälp av 
begreppet miljömedvetenhet inte bidragit till påtagliga effekter som visar att eleverna 
blivit miljömedvetna (se figur 15). Denna tolkning motsätter sig slutsatsen i ett annat 
examensarbete (Carlsson, 2002) där Grön Flagg visar sig öka miljömedvetenheten för 
både pedagoger, elever och föräldrar. Enligt vår tolkning att miljöledningssystemet 
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Grön Flagg eventuellt inte sätter några spår i elevers miljömedvetenenhet i denna 
grundskolas årskurs 3-5, är vi överens med Greco och Löfstedts (2007) slutsats att 
det förmodligen inte är någon större skillnad på miljötänkande hos skolor med och 
utan medlemskap i Grön Flagg.

Resultatet visar även att majoriteten av eleverna i undersökningen är osäkra på om 
de har källsortering på skolan. Detta tror vi kan bero på att själva begreppet 
källsortering är okänt för eleverna. Dock anser vi att ett begrepp som källsortering 
borde vara väl känt när skolan har ett medlemskap i miljöledningssystemet Grön 
Flagg eftersom undervisningen ska omsättas till praktisk handling (Håll Sverige Rent, 
2011b).

Elevers intresse

Syftet med att undersöka synliggörandet av elevernas intresse till miljö var på grund 
av att deras intresse kan påverka deras inställning till miljöundervisningen. 
Resultatet visar att mer än hälften av eleverna i de tre årskurserna finner det 
intressant att arbeta med miljö (se figur 17). Därav ser vi inte att det är elevernas eget 
intresse som hindrar undervisningen av miljö utan att det är något annat som ligger 
som grund till att miljöcertifikatet inte fungerar som det ska. Av de elever som hade 
svarat att miljö inte är intressant eller var osäkra i frågan tyckte dock majoriteten att 
det är viktigt att arbeta med miljö. Detta visar att eleverna är medvetna om miljöns 
betydelse vilket vi anser är en bra grund för att kunna undervisa i miljö. Vidare visar 
resultatet att en stor andel i årskurs 5 är osäkra på om de finner arbetet med miljö 
intressant och majoriteten av de eleverna beskriver att det är på grund av att de inte 
arbetat med miljöämnet. Skolan måste enligt oss arbeta med miljöfrågor 
kontinuerligt för att skapa ett intresse hos eleverna samt för att bibehålla detta 
intresse. Finns ett intresse hos eleverna kan de i framtiden bidra till en hållbar 
utveckling och göra aktiva val. Detta syftar återigen till en brist på engagemang hos 
skolan, som vi nämner under diskussionen av den första frågeställningen och som 
även visas i tidigare examensarbeten (Eklund & Helgesson, 2009; Eklund & Wejåker, 
2009; Säfström, 2004). Vi ser ingen annan orsak till varför arbetet med 
miljöledningssystemet inte fungerar som det ska. Genom att undervisa i miljö kan 
elever utveckla en miljömedvetenhet som enligt Persson och Persson (2007) kan 
främjas när en skola har ett medlemskap i ett miljöledningssystem. Dock ser vi ingen 
anledning till att det är miljöledningssystemet Grön Flagg som har fått dessa elever 
miljömedvetna, då majoriteten av eleverna inte vet vad Grön Flagg är. 

Vidare forskning
Eftersom denna studie visar att stora problem finns på en skola, är det möjligt att 
utföra den undersökning som var tänkt från början. Den utvecklade enkäten kan ligga 
som grund för en sådan studie. Det vore även intressant att jämföra eventuella 
skillnader i medlemskapet mellan förskola och grundskola. Undersökningen skulle 
också kunna utökas med intervjuer med både elever och lärare. Där skulle lärarnas 
syn på elevernas delaktighet vara intressant att belysa, då resultatet i denna 
undersökning visar på brister i delaktighet hos eleverna. Eftersom ämnet är aktuellt 
och angeläget skulle det kunna bli väldigt brett samtidigt som vissa specifika delar 
skulle kunna väljas ut för djupare undersökning. Vidare forskning kan också utökas 
för att undersöka om det synliggörs samma inkluderingsproblem i skolämnen.
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Slutdiskussion
De slutsatser vi kan dra av undersökningen är att på denna skola med medlemskap i 
Grön Flagg är majoriteten av eleverna i årskurs 3-5 inte inkluderade. Många av 
eleverna vet inte ens vad begreppet Grön Flagg innebär. Några generella slutsatser 
om alla skolors medlemskap i Grön Flagg kan inte göras då undersökningen enbart 
innefattade en grundskola i årskurs 3-5. De flesta elever har ett intresse för 
miljöämnet och finner det viktigt med miljö, vilket är en bra grund i arbetet för 
hållbar utveckling. Dock behöver eleverna få större delaktighet och uppleva att de får 
påverka sin undervisning och arbeta mer med miljöfrågor. Denna undersökning har 
kommit fram till liknande resultat som tidigare examensarbeten om Grön Flagg, 
exempelvis Ekblom och Johansson (2011) samt Carlsson och Jönsson (2008) men 
motsäger resultatet från exempelvis Carlsson (2002).
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Bilaga 1

Enkätundersökning

Ringa in ditt svar!

Fråga 1a
Tycker du att arbetet med miljö i skolan intressant?

Ja                           Nej                       Osäker

Fråga 1b
Varför tycker du så?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Fråga 2a
Upplever du att arbete med miljö är viktigt?

Ja                     Nej                   Osäker

Fråga 2b
Varför tycker du så?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Fråga 3a
Får du vara med och bestämma hur ni ska arbeta med miljö i skolan?

Ja                        Nej                    Osäker

Fråga 3b
Varför tycker du så?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Fråga 4
Gör du något för att förbättra miljön i skolan. I sådana fall, vad?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________



Fråga 5
Har ni ett miljöråd på skolan?

Ja                        Nej                      Osäker

Fråga 6
Har ni under senaste året arbetat med något av följande teman:
(Det går bra att ringa in flera alternativ)

Närmiljö        Klimat och energi       Kretslopp      Livsstil och hälsa      Konsumtion 
Vattenresurser

Fråga 7a
Vet du vad Grön Flagg är?

Ja                    Nej                     Osäker

Fråga 7b
Om du svarat Ja eller Osäker kan du här beskriva Grön Flagg med egna 
ord:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Fråga 8
Är din skola med i arbetet med Grön Flagg?

Ja                   Nej                       Osäker

Fråga 9
Har ni pratat om Grön Flagg i klassrummet?

Ja                   Nej                       Osäker

Fråga 10
Har ni källsortering på skolan? 

Ja                        Nej                       Osäker

Tack för hjälpen!



Bilaga 2

Missivbrev

Hej!

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet på Mälardalens 
Högskola och håller på att skriva vårt examensarbete. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur inkluderade elever är i arbetet med Grön Flagg. 

Undersökningen kommer att ske i form av en enkät. Att delta i undersökningen är 
helt frivilligt och barnen bestämmer själva om de vill delta, ta tillbaka sin enkät eller 
ändra något i sin enkät.

Inga elever kommer att pekas ut då redovisningen av undersökningen inte är på 
individnivå. Resultatet presenteras i frekvenstabeller och eleverna är anonyma. Det 
sammanställda resultatet kommer enbart att användas i vårt examensarbete för 
Mälardalens Högskola och registreras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) på 
Internet.

Enkätundersökningen kommer att ske under vecka 43 och kommer ungefär att ta 
5-10 minuter.

Då eleverna är under 18 år behövs vårdnadshavarnas tillstånd. Om du inte vill att ditt 
barn deltar i enkätundersökningen var vänlig kontakta oss via mail eller per telefon. 
Det går självklart bra att kontakta oss eller vår handledare Tor Nilsson om det är 
något ni undrar över kring arbetet. 

Mail:
erg08001@student.mdh.se
clm07001@student.mdh.se

Telefon: 
Emma: xxxxxxxxxx
Caroline: xxxxxxxxxx

Kontaktuppgifter till handledare:
Mail: tor.nilsson@mdh.se
Telefon: xxxxxxxxx

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar
Emma Ring & Caroline Lindholm
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