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Sammanfattning 

I denna studie studeras hur några grundskolor inom Uppsala kommun arbetar för ekologisk 
hållbar utveckling med den fysiska miljön i skolan och hur skolorna på detta sätt möjliggör 
meningserbjudanden för eleverna. Studien tar avstamp i begreppet ekologisk hållbar utveckling 
som är en dimension av hållbar utveckling. Studiens teoretiska perspektiv utgörs även av James 
Gibsons (1979) teori om meningserbjudande som bygger på att den fysiska miljön erbjuder 
människan något. Studiens frågeställningar berör hur arbetet för ekologisk hållbar utveckling ser 
ut, vad som finns i den fysiska skolmiljön på skolorna som bidrar till ekologisk hållbar utveckling 
samt vilka möjligheter och utmaningar det finns enligt rektorer med att arbeta med ekologisk 
hållbar utveckling. Empiri för att besvara studiens frågeställningar har inhämtats genom 
kvalitativa intervjuer genomförda med tre rektorer, varav en är biträdande rektor, och 
observationer av skolmiljön på de tre skolorna där rektorerna är verksamma. Studiens empiri har 
analyserats utifrån kategorierna ekosystem, resurser och klimat som ingår i ekologisk hållbar 
utveckling. Resultatet visar på att samtliga tre skolor arbetar med ekologisk hållbar utveckling 
med den fysiska skolmiljön men att meningserbjudandet för elever är begränsat. Det 
hållbarhetsarbete som är mest framträdande är återvinning, ekologisk mat och vissa 
energibesparande åtgärder. Resultatet påvisar även att kommunen har stort inflytande över 
skolornas ekologiska hållbarhetsarbete, att skolornas byggnadsår påverkar skolmiljöns utformning 
samt att skolornas placering enligt rektorer kan påverkar deras möjliga miljöarbete. Slutligen 
vittnar resultatet om hur rektorns intresse och engagemang påverkar graden av det ekologiska 
hållbarhetsarbetet i skolmiljön. Då studiens omfattning är begränsad kan inte resultatet 
generaliseras till att omfatta skolor i allmänhet utan studien ämnar endast studera situationen för 
de tre studerade skolorna inom Uppsala kommun.  
 
Nyckelord: ekologisk hållbar utveckling, fysisk skolmiljö, meningserbjudande, Uppsala kommun  
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1.! Inledning 

Under åren 2005 till 2014 skulle utbildning för hållbar utveckling ha högsta prioritet enligt FN, 
vilket kungjordes i United Nations Decade of Education for Sustainable Development 
(UNESCO, 2005, s. 13). Jag gick själv i grundskolan under de första åren innefattade i perioden 
och kan inte erinra mig något större fokus på hållbar utveckling. Idag är jag, liksom många andra i 
min generation, högst påverkad av miljödebatten. Igenkänningsfaktorn i att varje dag bli 
översköljd av miljöfrågor i artiklar, nyhetsinslag på TV och uppmaningar på sociala medier, om 
bättring och förändring, är enligt min mening hög. Själv försöker jag arbeta med mina vanor mot 
att bland annat bli vegan, leva utan bil och göra långresor utan att flyga. Omställningen är inte 
enkel, en ständig debatt och konflikt florerar inom mig där önskan och behov ständigt vägs mot 
varandra. Jag kan idag önska att mina vanor utvecklats mot att leva hållbart tidigare, att 
omställningen inte skulle vara så stor och att jag skulle slippa våndas över alla olika beslut och 
ställningstaganden varje dag. Om FNs tänkta undervisning hade nått mig och etsat sig fast i mina 
vanor, beteenden och i min medvetenhet tidigare så hade kanske min utveckling mot ett hållbart 
liv varit mindre plågsam. Idag kan jag må dåligt över när möjlighet för att leva hållbart inte 
möjliggörs i min vardag. I mina föräldrars bostadsrättsförening finns inte separat avfallskärl för 
matavfall då detta inte separeras inom deras kommun och på min senaste praktikplats fanns det 
inte pappersinsamling i klassrummen. Denna typ av vardagliga irritationsmoment där jag inte ges 
möjlighet att agera efter mina värderingar är upphovet till denna studie. 
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2.!Bakgrund 

2.1. Globalt arbete för hållbar utveckling  

Begreppet hållbar utveckling myntades 1981 av miljövetaren Lester Brown. Begreppet fick 
spridning 1987 när det fördes fram av Världskommissionen för miljö och utveckling (World 
Commission on Environment and Development) i FN:s rapport ”Vår gemensamma framtid”. 
Kommissionen förklarade hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Andrews & Granath, 2012, s. 1).  

2.1.1. Agenda 21, Riokonferensen 1992 

Som ett resultat av kommissionens rapport hölls 1992 den första FN-konferensen om miljö och 
utvecklingsfrågor, Riokonferensen. Konferensen var dåtidens största internationella 
sammankomst och ledde till att en handlingsplan för det tjugoförsta århundradet arbetades fram, 
Agenda 21 (Andrews & Granath, 2012, s. 2). Agenda 21 framhåller långsiktiga mål och hållinjer 
för att skapa en hållbar utveckling parallellt med att fattigdomen utplånas och miljöhoten 
avlägsnas. I Agenda 21 fastställs även att begreppet hållbar utveckling innefattar tre dimensioner: 
den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Den ekologiska dimensionen är av betydelse för 
denna studie och förklaras mer ingående under kapitlet teoretiska utgångspunkter (se 4.1.). I 
Agendan 21 uttrycks vidare vikten av utbildning för hållbar utveckling; ”Utbildning är avgörande 
för att främja en hållbar utveckling och förbättra  människors förmåga att lösa miljö- och 
utvecklingsproblem” (United Nations Conference of Environment and Development, 1993, s. 
519). Utbildningen ska ske på global, regional och lokal nivå och den ska innefatta samtliga tre 
dimensioner av hållbarhetsbegreppet. Utbildningen ska genomsyra alla ämnen och metoder för 
utbildning sägs kunna vara både formella som icke-formella (s. 520).  

2.1.2. Agenda 2030 och Parisavtalet 

Begreppet hållbar utveckling, och dess dimensioner, har fortlevt sedan Riokonferensen och har 
under de senaste åren varit högaktuellt. 2015 blev ett betydelsefullt år för arbete för hållbar 
utveckling då FN:s 193 medlemsländer i september antog en ny universal agenda, Agenda 2030, 
för att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor och för att lösa klimatkrisen (UNDP, 
2015). Agendan innefattar ”Globala målen” för hållbar utveckling som består av 17 mål. Exempel 
på globala mål är ”ingen hunger”, ”god utbildning för alla”, ”minska ojämlikhet” och ”fredliga 
och inkluderande samhällen”. De globala målen innefattar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling och flera av målen handlar om den ekologiska dimensionen. Mål nummer 13, 
”bekämpa klimatförändringarna”, är ett exempel på ett av målen som kan placeras inom denna 
dimension. Liksom i Agenda 21 framhålls nyckeln till framgång för att nå var och ett av de 17 
målen i Agenda 2030 vara utbildning (Leicht, Heiss, & Byun, 2018, s. 8). 
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I december 2015 enades också majoriteten av världens länder om ett rättsligt bindande klimatavtal, 
Parisavtalet. Det centrala målet med Parisavtalet är att stärka det globala ansvaret mot klimathotet 
genom att hålla den globala temperaturökningen på jorden långt under 2 grader, helst en 
stagnering vid 1,5 grad (Regeringskansliet, 2019).   
 
I detta avsnitt har framväxten och det globala arbetet för hållbar utveckling förklarats. Då denna 
studie om ekologisk hållbar utveckling grundar sig i det svenska samhället och skolvärlden berör 
nästa avsnitt Sveriges arbete för just ekologisk hållbar utveckling och skolans roll i detta arbete.  

2.2. Nationellt arbete för ekologisk hållbar utveckling  

2.2.1. Sveriges miljömål 

I Sverige är arbetet med den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen ”Sveriges 
miljömål” (Naturvårdsverket, 2019). Miljömålen innefattar ”Generationsmålet” och 16 
miljökvalitetsmål och har år 2020 som slutår för arbetet. Inriktningen för Sveriges miljöpolitik 
sätts av generationsmålet som ska fungera vägledande för vilka värden som ska bevaras och 
vilken förändring samhället behöver genomgå för att nå målen. Det tillstånd som miljöarbete ska 
leda till beskrivs av de 16 miljökvalitetsmålen där ett av målen är ”begränsad klimatpåverkan” 
som preciseras av riksdagen på detta sätt:  

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att 
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för 
att det globala målet kan uppnås (Naturvårdsverket, 2018).  

2.2.2. Skolans miljöarbete   

I Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet står det skrivet i avsnittet Värdegrund och 
uppdrag:  

”Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö 
de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket, 2018, s. 8).  

Vidare går det att läsa i avsnittet Övergripande mål och riktlinjer att eleverna efter genomgången 
grundskola ska ha tillägnat sig: ”kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 
utveckling” liksom att de ”har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse 
för hälsan, miljön och samhället” (s. 12). Svenska skolors värdegrund och mål är 
sammanfattningsvis att elever ska ges möjlighet att ta ansvar för den miljö de verkar i, att de ska 
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lära sig anpassa sin livsstil för hållbar utveckling och förstå hur den egna livsstilen påverkar 
miljön. Slutligen ska eleverna lära sig om förutsättningarna för hållbar utveckling.  
 
Det nationella arbetet som ska gälla för ekologisk hållbar utveckling har här presenterats. 
Läroplanen belyser skolans roll och arbete för hållbar utveckling där ekologiska dimensionen 
ingår. Förutom läroplanen måste skolan även rätta sig efter de kommunala direktiv som finns. 
Den sista delen i bakgrunden presenterar därför Uppsala kommuns syn och arbete för ekologisk 
hållbar utveckling, då studien tog plats i denna kommun.  

2.3. Lokalt arbete för ekologisk hållbar utveckling  

I Uppsala kommuns dokument Policy för hållbar utveckling står det inledningsvis att kommunen 
”står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030” (Uppsala kommun, 2017, s. 1). 
Kommunen slår fast att den globala utvecklingen påverkar kommunen men också att kommunen 
har inflytande över den globala utvecklingen. Kommunen ska sträva efter att vara en vägledande 
kommun vad gäller hållbar utveckling i världen, i Sverige, i olika regioner och bland kommuner 
och kommunens målsättning är att Uppsala ska förknippas med hållbar utveckling. Dokumentet 
redogör för att kommunens hållbarhetsmål aktivt ska delges internt och externt (s. 2). 
Dokumentet säger också att ”varje verksamhet inom kommunen ansvarar för att ha god 
kännedom om vilka lagar och krav som gäller inom respektive verksamhet och för att dessa 
följs”.  

Miljö- och klimatprogram 2014-2023 är det kommunala dokument där arbetet för ekologisk hållbar 
utveckling klarläggs och detta dokument vilar bland annat på de nationella miljömålen (Uppsala 
kommun, 2018, s. 7). Ett fossilfritt Uppsala 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050 är några av 
de långsiktiga målen som ingår i programmet (s. 8). Programmet fastslår att ”en bred förankring, 
med kunskapsspridning och kompetensutveckling inom organisationen, krävs för att nå ett gott 
resultat” (s. 13). Skriftligt står det att ”klimatanpassning ska integreras i samtliga verksamheter 
inom den kommunala organisationen” (s. 12).  

Ekologisk hållbarhet – samlade ramverk för program och planer förtydligar den ekologiska hållbara 
utvecklingen som Uppsala kommun ska arbeta för enligt hållbarhetspolicyn (Uppsala kommun, 
2015, s. 1). Ramverket anger att program och planer, som Miljö- och klimatprogram 2014-2023, ska 
byggas utifrån att ”ekologisk hållbarhet är en drivkraft för ekonomisk och social utveckling” (s. 
3). Vidare fastslås att ett hållbart samhälle grundas på kunskap och kommunen betraktar att man 
genom sina pedagogiska verksamheter skapar större förståelse för naturens begränsningar (s. 4). 
Kommunen ålägger sig ansvaret att erbjuda ”information och utbildning i avgörande 
samhällsutmaningar”. Information och utbildning inrymmer att medvetandegöra hur 
samhällsindivider i sin vardag kan leva ekologiskt hållbart och göra hållbara val.  
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2.4. Sammanfattning och problemformulering 

Bakgrunden i denna studie har utgått från det globala förhållningssättet och arbetet för hållbar 
utveckling för att sedan beskriva det nationella förhållningssättet och inriktningen ekologisk 
hållbar utveckling. Skolverkets direktiv gällande arbete för hållbar utveckling har belysts och 
slutligen har det lokala perspektivet utifrån Uppsala kommuns målsättning för ekologisk hållbar 
utveckling förklarats. Med utgångspunkt i de omständigheter som beskrivits ovan i dessa delar, är 
det intressant att närmare undersöka hur de globala målen, de nationella målen och skolverkets 
riktlinjer samt Uppsala kommuns direktiv implementeras i några skolor i Uppsala kommun.    
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3.!Tidigare forskning 
 

3.1. Begreppet hållbar utveckling  

Då denna studie undersöker ekologisk hållbar utveckling i skolan är det på sin plats att belysa vad 
det övergripande begreppet hållbar utveckling, som ekologisk hållbarhet är en del av, innefattar. 
Flera forskare väljer att se begreppet hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna: social, 
ekonomisk och ekologisk, som förs fram i Agenda 21 (Borg, 2017; Sandell m.fl., 2005; Elliott, 2013). 
Öhman och Öhman (2012, s 60) menar att den social dimensionen innefattar en utveckling där social 
sammanhållning, rättvisa och välfärd utgör grundpelarna. Enligt SOU (2004, s. 33) omfattas 
denna dimension av alla människors rätt till delaktighet och inflytande och samtliga individers rätt 
att ta del av samhällets resurser och service. Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling 
framställs av Sund och Sund (2017, s. 19) som ett arbete för att vara ekonomisk med resurser, 
både de som skapas av jorden men också mänskliga resurser. Öhman och Öhman (2012, s 60) 
framlägger en snarlik definition ”hållbar ekonomisk utveckling avser en utveckling av den 
ekonomiska infrastrukturen så att välstånd skapas genom en effektiv förvaltning av såväl 
naturresurser som mänskliga resurser”. Den sista dimensionen, den ekologiska, inkluderar enligt 
SOU ( 2004, s. 33) att vårda jordens ekosystem och återställningsförmåga. Dimensionen 
innefattar även bland annat klimatförändringar och naturresurser (Borg, 2017, s. 3). Björklund 
(2014, s. 20-21) klargör att det först är när alla tre dimensioner tas i anspråk som man kan tala om 
hållbar utveckling. Fortsättningsvis framhåller Björklund komplexiteten med begreppet hållbar 
utveckling då de tre dimensionerna ständigt ger upphov till olika aspekter och fokusområden. 
Författaren menar att det är av vikt att ständigt vara medveten om vilken av dessa dimensioner 
som får göra störst avtryck i olika frågor, för att inte de övriga två dimensionerna ska hamna i 
skymundan. I denna studie får den ekologiska dimensionen göra störst avtryck då denna 
dimension utgör den teoretiska utgångspunkten för studien. Vidare forskning som presenteras 
kommer därför att enbart beröra denna dimension.   

3.2. Ekologisk hållbar utveckling i den fysiska skolmiljön  

Forskning kring ekologisk hållbar utveckling i skolans fysiska miljö har bland annat gjorts av 
Öhman och Östman (Skolverket, 2001, s. 33). I deras rapport framtagen av Skolverket 
tillfrågades, genom en enkätundersökning, 36 skolledare om skolans miljöanpassning. Skolledarna 
besvarade bland annat frågan ”vilka steg har tagits för att miljöanpassa skolan?”. Exempel som 
bespisning, materialtransport, återvinning, utemiljö och energibesparing tillhandahölls. Resultatet 
visar att 26 skolor arbetar med återvinning, tre med energibesparing, tre med kravmärkt mat, tre 
med minskade transporter och en med miljöråd. Således arbetar majoriteten av skolorna med 
återvinning men enbart ett fåtal arbetar med övriga miljöanpassningar. 
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En stor del av forskningen kring ekologisk hållbar utveckling i den fysiska miljön i skolan tar 
förskolans miljö i anspråk. I Naturmöten och källsortering – En kvantitativ studie om lärande för hållbar 
utveckling i förskolan är en av Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016, s. 141) forskningsfrågor 
”vilka miljöer/resurser finns tillgängliga för aktiviteter med anknytning till hållbarhetsfrågor?”. 
Studien påvisar att av 96 förskolor har ca 70% plats för källsortering, ca 60% uppger att barnen 
har fri tillgång till lek med återvinningsmaterial och ca 25% säger att de har kompost som barnen 
är delaktiga i att driva (s. 148). Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs slutsats är att de flesta barn på de 
medverkande skolorna ges möjlighet att engagera sig i aktiviteter som berör ekologisk hållbar 
utveckling. Författarna förklarar att förskolans styrdokument och tradition kring resurshantering 
resulterat i att återvinning och källsortering fått en märkbar tonvikt (ss. 152-153).  

3.3. Den fysiska miljöns inverkan på lärande 

I Farhana Borgs (2017, s. 84) avhandling Caring for people and the planet: Preschool children’s knowledge 
and practises of sustainability har Borg genom intervjuer och observationer studerat förskolebarns 
egenrapporterade kunskaper och praktiska färdigheter vad gäller ekologisk hållbarhet. Syftet med 
avhandlingen var bland annat att undersöka förhållandet mellan förskolerelaterade faktorer och 
barns teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Borgs resultat visar att det finns ett positivt 
samband mellan elevers teoretiska förståelse av hållbar utveckling och faktorer som besök vid 
återvinningsstationer och tillgänglighet till soptunnor för komposterbart på skolan (s. 62). 
Avhandlingen visar också att ovanstående faktorer även hade positiv effekt på elevernas praktiska 
kunskaper (s. 63). Borgs slutsats är att resultatet påvisar vikten av att integrera ekologisk 
hållbarhet i den dagliga pedagogiska verksamheten i förskolan. Vilka kunskaper barnen utvecklar 
om hållbarhetsfrågor beror till stor del på vilka praktiska aktiviteter som de ges möjlighet att delta 
i och som påverkar deras liv. 

3.4. Vardagliga miljöhandlingars betydelse för individen  

I Vägen ut – Om vardagsnära miljöpolitik som frirum för politiskt handlande diskuterar Adrien Sörbom 
(2004, s. 35) sin forskning där hon studerat hur vuxna känner inför sin möjlighet att påverka 
politiken på miljöområdet och hur deras uppfattning av påverkansgrad samspelar med deras 
politiska handlande i allmänhet. Resultat av studien visar på en starkt individualiserad miljöpolitik, 
där ett miljövänligare samhälle anses kunna skapas genom individens vardagshandlingar (s. 36). 
Sörbom (s. 42) diskuterar vad det är som behagar med att utföra vardagliga miljöengagerade 
handlingar, så som att återvinna. Författaren menar att det under slutet av 1900-talet växte fram 
en ökad känsla av ett politiskt ansvar i det privata livet och att återvinning kan spegla detta. 
Samtidigt framhåller Sörbom (s. 43) att återvinning kan vara ett sätt att frisäga sig känslan av att 
behöva engagera sig och vara aktiv politiskt, ”genom att agera själv i sin vardag finner man en väg 
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att faktiskt göra något med direkt effekt, samtidigt som man inte behöver gå omvägen via 
politiska aktörer”. Vidare påpekar dock Sörbom (s. 44) att till exempel återvinning kräver 
organisering på högre samhällelig nivå och alltså inte enbart är upp till individen. Avslutningsvis 
fastslår Sörbom (s. 46) att vardagshandlingar som återvinning kan ses som en livboj där något 
slags bidrag görs och på detta sätt hålls hoppet uppe och den oro som miljöproblemen kan ge 
upphov till undflys till viss grad.  
 
Denna syn på miljöhandlingar framträder även i Maria Ojalas (2007. s. 85) avhandling, Hope and 
worry: Exploring young people’s values, emotions, and behaviour regarding global environmental problems, där 
hon studerat om en kombination av oro och positiva känslor hos unga människor kan fungera 
som en drivkraft för att motivera vardagliga miljöhandlingar, i det här fallet återvinning. Ojala 
redogör för att det finns flera studier som gjorts på återvinning beträffande allmänheten men att 
få koncentrerat sig på just unga. Hon menar att det är synd då det är av vikt att förstå vad det är 
som hindrar och främjar återvinning bland unga då det är i denna ålder som hushållsvanor 
utvecklas, vanor som kan vara svåra att ändra senare i livet. Resultatet  påvisar att återvinning ses 
som något av betydelse. Först och främst anses återvinning fördelaktigt för miljön men att 
återvinna uppbringar också positiva känslor då det inger en känsla av att ha gjort någon slags 
insats för miljön (s. 89). Ojala (s. 108) påpekar att det är intressant att notera vilken vikt unga 
lägger vid en enkel handling som återvinning. Unga känner att de genom återvinning har fått 
möjligheten att göra något meningsfullt gällande miljöproblemet och är tacksamma gentemot det 
svenska samhället som förser dem med denna möjlighet. I tillägg till detta upplevdes återvinning 
av hushållssopor göra så att de unga kunde leva i överensstämmelse med sitt samvete vilket 
resulterade i känslor av glädje. Ojala summerar med att säga att man inte ska underskatta de 
psykologiska effekterna av att kunna göra små handlingar i vardagen på individnivå då detta ger 
upphov till en känsla av att det komplicerade miljöhotet är hanterbart.  

3.5. Att tillägna sig beteenden och förändra beteenden  

Anna-Lisa Lindén (2004, s. 51) har i sin forskning undersökt samband mellan människors livsstil, 
konsumtionsmönster och miljöpåverkan. I boken Miljömedvetna medborgare och grön politik, som 
bygger på delar av hennes forsning, förklarar hon att det kan vara svårt att förändra beteenden. 
Lindén framlägger att studier av individers miljöanpassade vardagshandlingar pekar på att 
människor visar minst motstånd för beteenden som kräver minst ansträngning, anseende och 
kapital. Absolut minst kräver de handlingar och vanor som man aldrig skaffar sig. Lindén 
exemplifierar detta med att inte kasta skräp på marken. Lindén menar att återvinning är 
handlingar som hon kallar ”frekventa vanor”, som innefattar enstaka vanor och som utförs ofta 
samt som vanligen utförs oreflekterat. Dessa handlingsmönster tillägnas oftast människan under 
uppväxten. För att förändra denna typ av vanor krävs ofta modifieringar eller tillägg på de 
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handlingsmönster man redan har. Med detta sagt trycker författaren på betydelsen av tidig 
skolning av miljöfrågor, synsätt och vanor. 
 
3.6. Sammanfattning av forskningsöversikten 
 
Borgs (2017) studie visar att de praktiska aktiviteter som förskolebarn ges möjlighet att delta i 
påverkar vilken kunskap de tillägnar sig om hållbarhetsfrågor och Sörboms (2004) och Ojalas 
(2007) studier pekar på vikten av att ha möjlighet att utföra miljöhandlingar i vardagen för 
individens välmående. Lindéns (2004) forskning styrker detta och påvisar dessutom att det är 
vitalt att skapa lättillgängliga miljöer där det är enkelt att utföra handlingar för att få människor att 
handla miljöanpassat. Öhman och Östmans (2001) rapport som presenteras är relativt gammal 
och det är därför intressant att idag undersöka om samma miljöanpassningar råder. Är 
återvinning fortfarande det vanligaste miljöanpassade arbetet som bedrivs på skolor?  
 
Lindéns (2004) forskning visar även att det är svårt att ändra på inlärda beteenden och 
handlingsmönster som man tillägnar sig under uppväxten får därför stor betydelse. Att undersöka 
vilket miljöhandlande som erbjuds i skolor är därför av intresse. Den forskning som berör 
individers miljöhandlande tar främst unga vuxna eller vuxna människor i anspråk och majoriteten 
av den forskning som finns gällande det ekologiska hållbarhetsarbetet i skolmiljön berör 
förskolan. Intressant är därför att undersöka grundskolors arbete för ekologisk hållbarhet i 
skolmiljön. Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) forskning visar vilka miljöer/resurser som 
finns tillgängliga för aktiviteter med anknytning till hållbarhetsfrågor i förskolan men vilka 
miljöer/resurser finns tillgängliga för grundskoleelever?  
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4.!Teoretiska utgångspunkter 

4.1. Ekologiska dimensionen  

Flera studier om ekologisk hållbar utveckling har som teoretisk utgångspunkt det övergripande 
begreppet hållbar utveckling (Borg, 2017; Ärlemalm-Hagsér & Sundberg, 2016). I de teoretiska 
utgångspunkterna i dessa studier konstateras att hållbar utveckling är en helhet bestående av de 
tre dimensionerna och författarna granskar hållbarutveckling utifrån dessa dimensioner. Det går 
således i forskning att se till hållbar utveckling som helhet men även till dess olika dimensioner. I 
denna studies kapitel om tidigare forskning (se 3.1.) presenteras hållbar utveckling som helhet och 
forskningens syn på begreppets innebörd. I detta kapitel presenteras delen ekologisk hållbar 
utveckling och dess innebörd då denna dimension utgör studiens teoretiska utgångspunkt och 
kommer att genomsyra hela studien. Denna studie tar inte hela hållbarhetsbegreppet i anspråk 
som teoretisk utgångspunkt då social- och ekonomisk hållbar utveckling anses svåravläst i den 
fysiska skolmiljön. Vad som innefattas i ekologisk hållbar utveckling har utgjort utgångspunkten 
för hur intervjuguiden och observationsschemat i studien arbetats fram. Studiens analys har även 
den grundats i vad som redogörs innefattas i ekologisk hållbar utveckling i detta avsnitt och i 
diskussionen diskuteras hur tolkningar av begreppet påverkar de studerade skolornas arbete för 
ekologisk hållbar utveckling.  

Sund och Sund (2017, s. 10) definierar ekologisk hållbar utveckling som ett arbete för ”att 
långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska 
påverkan på naturen”. Öhman och Öhman (2012, s. 60) menar att ”en hållbar ekologisk 
utveckling syftar på ett nyttjande av de naturliga ekosystemen som bibehåller deras bärkraft och 
en respekt för den icke-mänskliga världen”. Gulliksson och Holmgren (2015, s. 133) klargör att 
det finns många tankar kring vad ekologisk hållbar utveckling innefattar men framhåller också att 
det inte finns någon allmänt vedertagen definition. Författarna tar därför upp flertalet av de 
synsätt som brukar diskuteras:  

•( att den biologiska mångfalden bevaras  
•( att vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga bevaras 
•( att de ekologiska kretsloppen sluts och förblir slutna 
•( att den mänskliga resursförbrukningen begränsas 
•( att risker vid mänskliga ingrepp minimeras 
•( att påverkan på naturen och människans hälsa begränsas till vad ekosystemen 

klarar av att hantera eller som de klarar av att återhämta sig från  
•( att etiska och kulturella naturvärden skyddas och bevaras 
•( att resurser används på ett effektivt sätt (Gulliksson & Holmgren, 2015, s. 133).  

 
Gemensamt för nämnda synsätt och definitioner är att ekologisk hållbar utveckling anses handla 
om jordens ekosystem och de resurser som finns på jorden. I denna studie ses ekologisk hållbar 



 

 16 

utveckling därför som en utveckling där jordens ekosystem bevaras och människan vårdar och 
hushåller med jordens resurser. Ekosystem och resurser utgör två av de tre kategorier som används 
som analysverktyg i denna studie. I avsnittet dataanalys (se 6.5.) förklaras de tre kategorierna som 
används som analysverktyg.   

4.2. Meningserbjudande 

Meningserbjudande är ett annat begrepp som utgör en teoretisk utgångspunkt för denna studie. 
Begreppet meningserbjudande, eller affordance, kan ursprungligen härledas till James Gibson 
(1979). Gibson (s. 127) menar att meningserbjudande behandlar vilka erbjudanden den fysiska 
miljön erbjuder människan. Gibson (s. 133) exemplifierar med att beskriva hur en kniv erbjuder 
möjligheten att skära och skrapa. I denna studie undersöks vilka objekt som återfinns i skolmiljön 
och som erbjuder ett meningserbjudande som bidrar till ekologisk hållbar utveckling. En 
matsvinnsvåg och en rörelsestyrd vattenkran kan vara aspekter i skolmiljön som erbjuder ett 
meningserbjudande som bidrar till ekologisk hållbar utveckling då dessa möjliggör medvetenhet 
om det egna matsvinnet samt handlande för sparsamhet med vatten. Gibson (s. 129) menar också 
att hur människan använder objekt för att skapa mening avgör meningserbjudandet; ”An 
affordance points both ways, to the environment and to the observer”. Hur de 
meningserbjudanden som erbjuds används, till exempel om elever faktiskt noterar vikten på 
matsvinnet eller begrundar rörelsestyrningens effekt, tas dock inte i anspråk i denna studie. I 
studiens analysdel framgår det vilka typer av meningserbjudanden som finns på skolorna som 
främjar ekologisk hållbar utveckling.  
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5.!Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur några grundskolor i Uppsala kommun arbetar 
för ekologisk hållbar utveckling med den fysiska miljön i skolan och hur skolorna på detta sätt 
möjliggör meningserbjudanden för eleverna. 
 
Ur syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1.( Hur ser arbete för ekologisk hållbar utveckling ut i den fysiska miljön på skolorna?  
2.( Vad finns i den fysiska miljön på skolorna som bidrar till ekologisk hållbar utveckling? 
3.( Vilka möjligheter och utmaningar finns det med att arbeta med ekologisk hållbar 

utveckling i skolmiljön enligt rektorerna? 

5.1. Didaktisk relevans  

Studiens didaktiska relevans återfinns i dess nära relation till skolverksamheten då den ämnar 
studera skolmiljöns utformning. Den fysiska miljön kan vara en påverkande faktor för inlärningen 
av hållbarhetsfrågor och vilka miljövanor elever tillägnas under skolåren. Den yttre miljön får 
konsekvenser för elevers vardagsliv och framtida liv. I studiens bakgrund (se 2.2.2.) nämns det att 
det i läroplanen står skrivet att elever ska ges möjlighet att ta ansvar för den miljö de verkar i, att 
de ska lära sig anpassa sin livsstil för hållbar utveckling och förstå hur den egna livsstilen påverkar 
miljön. Den didaktiska relevansen av att studera skolans ekologiska hållbarhetsarbete har således 
stöd i läroplanen för grundskolan. Studiens didaktiska relevans för pedagoger och blivande 
mellanstadielärare är förutom kopplingen till skolverkets riktlinjer även sammanlänkningen till 
den globala debatten och de nationella målen samt de kommunala handlingsplanerna. Uppsala 
kommun satsar på ekologisk hållbarhet och vill med all kommunal verksamhet ligga i framkant 
och influera andra kommuner, därmed ökar den didaktiska relevansen då denna vision kan 
komma att påverka inte bara den egna kommunens skolor utan skolor över hela Sverige.  
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6.!Metod 
 

6.1. Kvalitativa intervjuer och observationer 

Denna studie är en kvalitativ studie där kvalitativa intervjuer och observationer använts för att 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Enligt Jan Trost (2010, s. 32) är en kvalitativ studie en 
lämplig metod om frågeställningen handlar om att förstå eller hitta mönster. Intervjuerna i denna 
studie syftade till att ge kunskap om hur arbetet för ekologisk hållbar utveckling ser ut i den 
fysiska miljön på skolan. Vidare syftade intervjuerna till att skapa förståelse för varför den fysiska 
miljön på skolan är utformad på ett visst sätt och huruvida miljön är medvetet utformad eller 
inte. Observationerna i denna studie syftade till att påvisa hur den fysiska miljön på skolan i 
realiteten ser ut och vad i miljön som kan anses bidra till ekologisk hållbar utveckling och 
möjliggöra meningserbjudande. Observationerna möjliggjorde även en jämförelse av rektorernas 
uppfattning av det egna miljöarbetet med det som faktiskt observerades i miljön.   

6.2. Deltagare 

För att tydliggöra resultatet i studien utan att blotta respondenternas identitet beskrivs kortfattat 
de intervjuade rektorerna och de besökta skolorna nedan. De namn som uppges i studien är inte 
rektorernas eller skolornas riktiga namn, de har tilldelats pseudonymer. 
 
Alice har arbetat som biträdande rektor på Tallskolan i lite mer än ett och ett halvt år. Innan hon 
kom till Tallskolan arbetade hon även då som biträdande rektor och har totalt tre och ett halvt års 
erfarenhet. Alice är utbildad 4-9 lärare i grunden men arbetade som lågstadielärare i 10 år innan 
hon blev biträdande rektor. Tallskolan, som är den nuvarande arbetsplatsen och studerade skolan, 
är belägen strax utanför centrala Uppsala. Skolbyggnaden byggdes nyss om och stod klar hösten 
2018.  
 
Josefine har arbetat som rektor i sex år. Hon är utbildad historiker-statsvetare men har läst in 
lärarbehörighet. På sin nuvarande arbetsplats och i den här studien observerade skolan, 
Johannesskolan, har hon arbetat i lite mer än två och ett halvt år som rektor. Johannesskolan 
byggdes liksom Tallskolan om 2018 och Josefine och hennes personal flyttade in i de nya 
lokalerna hösten 2018. Johannesskolan är belägen i kommunens norra del på landsbygden. 
 
Magnus har varit rektor för Vallbyskolan i tre år. Han examinerades som lärare för 22 år sedan 
och har sedan dess arbetat inom skolvärlden. Han har suttit med i styrelser och ansvarat för 
driften av skolor sedan 2008 och har arbetat som biträdande rektor innan han blev rektor på 
Vallbyskolan. De senaste sju åren har Magnus arbetat som rektor. Vallbyskolan som han är rektor 
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för nu byggdes om senast 2002 men har funnits längre än så. Skolan är en landsbygdsskola och är 
belägen i kommunens västra del.  

6.3. Urval 

I denna studie intervjuades tre rektorer, varav en är biträdande rektor, som arbetar inom Uppsala 
kommun. Anledningen till att studien genomfördes i den nämnda kommunen är tvåfaldig. Dels 
valdes kommunen på basis av att de styrdokument som förekommer om kommunens 
hållbarhetsarbete, som presenterades i bakgrunden, enkelt fanns att tillgå. Skolorna som 
tillfrågades var kommunala skolor då de dokument som presenteras i bakgrunden avser 
kommunal verksamhet. Dels genomfördes studien i kommunen av ett geografiskt skäl för att 
undvika lång resväg. Skolor dit reseavståndet inte var mer än 40 minuter med motorfordon 
tillfrågades. I hopp om ett geografiskt urval skickades mailförfrågan till skolor både i kommunens 
yttre skikt, på landsbygden, och närmre stadskärnan, i de centrala delarna. Mailutskick om 
medverkan i studien gjordes till totalt 14 stycken rektorer. Sex rektorer gav besked med nekande 
svar efter första utskicket och tre rektorer gav jakande besked om deltagande i studien. Efter 
påminnelse via mailutskick till tre rektorer gav ytterligare två rektorer avslag till medverkande 
men en rektor till svarade jakande. Då den sistnämnde rektorn dock är tillfällig rektor på sin skola 
enbart för terminen och inte har arbetat på skolan tidigare ansågs rektorn därför inte besitta 
tillräcklig kunskap om skolans arbete för ekologisk hållbar utveckling för att kunna tillföra empiri 
till studien. Två rektorer av de 14 tillfrågade gav aldrig svar. Då lite intresse visades för 
medverkan i studien kunde inget slumpmässigt urval eller geografiskt urval genomföras. De 
tillfrågade rektorer som svarade jakande till deltagande och som ansågs kunna svara på 
intervjufrågorna valdes ut för att medverka till studien. Utfallet blev att två av de medverkande 
skolorna är belägna på landsbygden och en av skolorna är belägen nära stadskärnan. En av 
rektorerna är biträdande rektor då ”huvudrektorn” inte ansågs sig ha tid för att delta men 
hänvisade till sin biträdande rektor. Bedömningen gjordes att alla i ledningsgruppen på en skola 
bör ha liknande kunskaper om skolans hållbarhetsarbete.  

6.4. Genomförande 

6.4.1. Genomförande av intervjuer  

I studien intervjuades rektorer, då dessa har det övergripliga ansvaret för skolmiljön. Intervjuerna 
var semistrukturerade, något som Trost (2010, ss. 39-42) förklarar som intervjuer där samtliga 
genomförs på liknande sätt men där frågorna är av öppen ostrukturerad karaktär. Enbart det 
givna området berördes i intervjun och frågor ställdes i stort sett likadant och i sammas följd, inga 
fasta svarsalternativ gavs utan respondenten styrde själv svarets utformning. I de fall svaren 
ansågs behövas utvecklas ställdes lämplig följdfråga. Exempel på arbete som skolorna möjligtvis 
bedriver gavs även vid behov. Deltagarna intervjuades en gång var och intervjuerna skedde på 
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skolorna i rektorns arbetsrum eller i ett mötesrum. Då observationer av den fysiska skolmiljön 
genomfördes efter intervjuerna var det givet att genomföra intervjuerna på plats på de 
medverkande skolorna. Under intervjuerna har en ljudupptagning genomförts med hjälp av en 
mobil och anteckningar har gjorts i form av stödord för att utgöra ett komplement till 
ljudupptagningen. 
  
En pilotintervju genomfördes med en före detta biträdande rektor för årskurs 4-6 i syfte att 
utveckla den intervjuguide som användes vid de faktiska intervjuerna. Piloten bidrog till att vissa 
frågor ströks och andra tillkom. Frågorna omformulerades på ett så precist sätt som möjligt för 
att möjliggöra ett bra svarsunderlag.  
 
Intervjuerna tog cirka 30-45 minuter att genomföra. Under intervjun följdes den utarbetade 
intervjuguiden (se bilaga 1). Guiden var strukturerad efter Brymans (2011, s. 419) förklararing av 
hur en intervjuguide för en semistrukturerad intervju ska vara. Bryman menar att guiden ska 
innefatta en lista över de frågeställningar som berörs och frågorna ska göra det möjligt att få 
uppgifter om hur respondenterna upplever det egna livet och omvärlden. Frågorna ska utformas 
med viss flexibilitet.   

6.4.2. Genomförande av observationer 

I studien genomfördes strukturerade observationer där specifika objekt studerades. När processer 
och strukturer ska studeras, som är svåra att uttrycka verbalt, går det i Metodpraktikan: Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad (Esaiasson m.fl., 2017, s. 315) att läsa att observationer är ett 
lämpligt tillvägagångssätt. Vidare läsning framhåller att metoden lämpar sig ”när man vill studera 
sådant som är så självklart för människor att de inte tänker på att berätta om det i intervjuer” och 
”när man kan misstänka att diskrepansen är stor mellan vad människor säger att de gör och vad 
de sedan faktiskt gör”. Observation av skolmiljön ansågs därav som en lämplig metod i 
kombination med intervjuer av rektorer för att jämföra rektorns syn på skolans ekologiska 
hållbarhetsarbete med den fysiska miljöns utformning i realiteten. Vidare ansågs den data som 
samlades in via observationsschemat, såsom placering av cykelställ och källsorteringsstationernas 
utformning, med enkelhet kunna observeras. Dessa delar av hållbarhetsarbetet kan också vara så 
självklart att rektorerna inte tänker på att berätta om det. Observationen möjliggjorde dessutom 
att intervjufrågorna kunde fokusera på det mer övergripliga arbetet och den möjliga visionen med 
hållbarhetsarbetet. Metodpraktikan (s. 315) framhåller även vad som inte kan observeras och 
belyser att observationerna inte säger något om hur människor tolkar situationer eller vad de har 
för tanke med olika ageranden. Med detta sagt framhålls att observationer som gjorts i denna 
studie inte studerat elevers beteende i den fysiska miljön, observationerna kan inte fastställa hur 
den fysiska miljön används utan enbart hur den ser ut och vilket typ av meningserbjudanden den 
erbjuder.  
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Efter att intervju med rektor genomförts på skolan följde en observation av skolmiljön. En 
rundvandring gjordes på ca 30 min där några specifika objekt och lokaler observerades utifrån 
observationsschemat (se bilaga 2). Under samtliga observationer bistods rundvandringen av den 
intervjuade för att möjliggöra tillträde till exempelvis klassrum. Genom fotografering av vissa 
delar av den fysiska skolmiljön dokumenterades delar av observationen som gjordes på plats. 
Fotografierna används som ett minnesverktyg, vilket Bryman (2011, s. 405) framhåller som ett av 
sätten att nyttja bilder i kvalitativ forskning.  

6.4.3. Avgränsningar gällande observationer  

Observationer i studien har avgränsats till att enbart ta i anspråk de lokaler som eleverna dagligen 
och vanligtvis vistas i. Personalrum, arbetsrum, soprum, köksavdelning och andra lokaler som 
främst nyttjas av personal tas därför inte i beaktning då dessa inte heller pekar på de 
meningserbjudanden som eventuellt erbjuds eleverna på skolan utan främst personalen. Lärosalar 
för estetiska ämnen, hem- och konsumentkunskap, idrott och NO-salar studeras inte i denna 
studie heller då detta skulle innebära en för omfattande studie inom ramen för den angivna tiden. 
I denna typ av salar nyttjas ofta råvaror och material som annars kan kräva en mer avancerad 
återvinning, till exempel, som kan vara intressant för denna studie men då dessa salar också kan 
variera mycket i utformning bedömdes inte tid finnas för att kunna inkludera dessa. Klassrum i 
studien innebär således ”standard” klassrum. Vid varje observation studerades fem stycken 
klassrum, två korridorer, tre stycken toaletter, ett kopieringsrum/en yta där kopieringsmaskin 
finns samt matsal och skolgård. Vidare har de objekt som studeras i lokalerna avgränsats till de 
objekt som anses troligast att återfinna i skolor. Vad som anses kunna innefattas i de observerade 
objekten framgår av observationsschemat (se bilaga 2). Vad gäller till exempel energiförbrukning 
på skolor samt återvinningskategorier har de former som vanligtvis förekommer enligt studiens 
författare tagits i beaktning.  

6.5. Dataanalys  

De ljudupptagningar som gjorts under intervjuerna har transkriberats och analyserats flertalet 
gånger. De citeringar som förekommer i studiens analysdel har inte modifierats utan 
respondenternas svar har skrivits som de yttrats. Upprepningar som förekommer är således 
avsiktligt utskrivna i citeringarna för att låta citaten representera de intervjuade. Allt som sagts 
under intervjuerna har transkriberats för att ge ett så fylligt material som möjligt att analysera. 
Respondentsvaren i transkriberingarna har sedan noga granskats för att urskilja uttalanden som 
kan härledas till ekologisk hållbar utveckling. De uttalanden som anses stämma in under 
ekologisk hållbar utveckling har markerats och indelats inom kategorier. Dessa kategorier är 
ekosystem, resurser och klimat. I teoridelen i denna studie framgår det att ekosystem och resurser är 
återkommande delar som innefattas i ekologisk hållbar utveckling. I tillägg har kategorin klimat 
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valts att brukas för att ge en tydligare uppdelning av vad som identifierats i studien som främjar 
ekologisk hållbar utveckling i den fysiska miljön. När Borg (2017, s. 3) definierar ekologiska 
dimensionen tar hon upp klimat och i Röda Korsets hållbarhetsrapport (Lindblom, 2017, s. 13) 
används ekosystem, resurser och klimat som uppdelning då deras arbete för ekologisk hållbar 
utveckling redovisas. Inom klimat kategoriseras energianvändning, dit reseriktlinjer hör enligt 
Röda Korset. Till ekosystem hör inköp och inom resurser kategoriseras återvinning. I denna studie 
brukas dessa kategorier delvis utifrån Röda Korsets modell. I studiens analysdel presenteras mer i 
detalj vilka hållbarhetsaspekter de olika kategorierna innefattar i denna studie. Slutligen har även 
de uttalanden som urskilts passa in på ekologisk hållbar utveckling i intervjuerna granskats utifrån 
om dessa erbjuder ett meningserbjudande. De observationsscheman som fyllts i under 
observationerna har sammanställts och skolornas olika schema har jämförts med varandra. Vilka 
hållbarhetsaspekter som urskiljs ur dessa scheman och som återfinns i miljön samt erbjuder ett 
meningserbjudande presenteras i studiens analys.  

6.6. Hantering av data  

Respondenterna benämns i studien utifrån pseudonymer vilket gör att personuppgifter hålls 
konfidentiella. Skolorna har liksom respondenterna tilldelats pseudonymer vilket gör att de 
medverkande skolornas namn inte exponeras. Transkriberingarna innehåller inga uppgifter som 
kan avslöja respondenternas identiteter och observationsscheman innehåller inga uppgifter som 
kan härleda till specifik skola. Personuppgifter och respondentsvar förvarades under studiens 
genomförande så att obehöriga inte kunde sammankoppla svar med person.  

6.7. Forskningsetiska aspekter  

Bryman (2011, s. 131-132) lyfter fyra krav när han talar om etiska principer som gäller för svensk 
forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innefattar att medverkande personer informeras om syftet med studien och 
studiens tillvägagångssätt. Medverkande i studien ska även göras medvetna om att deltagandet är 
frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. Samtyckeskravet innebär att den 
medverkande själv bestämmer över sitt medverkande. I denna studie fick samtliga medverkande 
ta del av ett informationsbrev via mail, där studiens syfte och upplägg förklarades. Deltagarna 
informerades även om att deltagande sker av egen fri vilja och att medverkandet kan avbrytas när 
helst den medverkande önskar (se bilaga 3). Informationsbrevet mailades ut i första eller andra 
utskicket till rektorerna då de tillfrågades om medverkan. Alla som medverkade i studien fick 
även signera en medgivandeblankett, vid intervjutillfället, där de skrev under att de tagit del av 
informationen (se bilaga 3). Deltagarna erbjöds att läsa informationsbrevet igen innan 
medgivandeblanketten undertecknades vid intervjutillfället men samtliga deltagare avböjde 
erbjudandet.  
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Konfidentialitetskravet handlar om behandling av personuppgifter. Uppgifterna ska hanteras 
konfidentiellt, således inte offentligt och så att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. Det sista 
kravet, nyttjandekravet, berör nyttjandet av personuppgifter och hur dessa enbart får användas till 
det bestämda forskningssyftet (Bryman, 2011, ss. 131-132). I denna studie har respondentsvaren 
anonymiserats och obehöriga har inte kunnat ta del av uppgifterna. Enbart författaren till denna 
studie, handledaren och examinatorn har haft möjlighet att sammanlänka respondent och svar. 
Slutligen har inte några av de uppgifter som insamlats av respondenterna nyttjats till andra syften 
än det nämnda i studien.   

6.8. Metoddiskussion  

En av studiens brister var att den empiri som samlades in blev begränsad till att utgöras av ett 
fåtal intervjuer och observationer då det var problematiskt att finna rektorer som var villiga att 
avsätta tid för att medverka. Om studien görs om och innefattar fler intervjuade rektorer och 
observerade skolor kan resultatet bli annorlunda då detta skulle innebära att fler olika 
rektorsperspektiv och arbetssätt skulle belysas samt att fler typer av skolbyggnader kunde ge ett 
annat utfall. Studiens resultat kan därför inte sägas vara generaliserbara och representativa för 
Sveriges rektorer och skolor. Trost (2010, s. 141) förklarar dock att överlag kan studier av 
kvalitativ karaktär inte sägas vara representativa i statistiska ordalag och då heller inte ha detta 
som mål. Att istället använda metoden enkät hade kunnat ge ett ökat deltagande då en intervju 
inte behöver bokas in utan respondenten kan själv bestämma när tid skall avsättas för enkäten. 
Dock hade detta troligtvis resulterat i ett spretigt svarsresultat då ekologisk hållbar utveckling är 
ett brett och tolkningsbart begrepp som tar mycket i anspråk. Genom intervju var det möjligt att 
förklara vad som tas i anspråk i studien när begreppet ekologisk hållbar utveckling används samt 
styra intervjuns riktning och ställa lämpliga följdfrågor eller be om förtydliganden. I 
intervjusammanhang ges även respondenterna möjlighet att utveckla sina svar. Genom öppna 
intervjufrågor kunde delar inom området som forskaren själv inte tänkt på uppdagas vilket 
berikade studien.  
 
Genom intervjuer gavs svar på hur rektorerna anser att arbete för ekologisk hållbar utveckling 
bedrivs på deras skola men med intervjuer kan ingen försäkran ges att det påstådda stämmer. 
Observationerna utgjorde därför ett lämpligt komplement till intervjuerna för att ge mer konkret 
empiri på vad som faktiskt syns i den fysiska miljön som främjar ekologisk hållbar utveckling. 
Observationerna gav svar på om skolmiljön speglar det arbete som rektorerna beskriver att 
skolorna bedriver. Genom observationerna kunde även mer praktiska saker som antalet 
källsorteringskärl som finns i ett klassrum iakttas, utan att ödsla tid med frågor om detta under 
intervjun. Observationerna kunde dessutom visa på ett ekologiskt arbete som rektorn själv inte 
var medveten om att skolan bedrev. I studien söks specifika objekt som på förhand fastställts 
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främja ekologisk hållbar utveckling. En öppen observation där det studerade inte är förutbestämt 
sedan innan hade medfört ett allt för brett underlag där olika saker troligtvis hade 
uppmärksammats på de olika skolorna och en jämförelse hade försvårats.  
 
Då syftet för denna studie enkom är att undersöka hur skolan arbetar med den fysiska miljön för 
ekologisk hållbar utveckling och inte ser till hur dessa miljöer faktiskt nyttjas var observation av 
enbart den fysiska miljön framgångsrikt. Hade syftet även tagit i beaktning hur skolans 
intentioner efterföljs hade observationer av elever och personal i miljön varit en lämplig metod.  

6.9. Validitet och reliabilitet  

Enkelt formulerat avser graden av validitet om det som påstås undersökas faktiskt undersöks 
(Esaiasson m.fl., 2017, s. 58). Svarar den data som insamlats på de forskningsfrågor som ställts? 
Intervjufrågorna och observationsschemat i denna studie står i direktkontakt med studiens syfte 
och frågeställningar vilket bidrar till studiens validitet. Vidare menar Kvale och Brinkman (2014, 
s. 297) att en studies validitet är beroende av att det finns en logisk koppling mellan teori och 
forskningsfrågor. Då denna studie undersöker skolors ekologiska hållbara utveckling är det 
relevant att se till begreppet ekologisk hållbar utveckling och dess innebörd vilket görs i studiens 
teoridel. Vad gäller observationerna utgår även observationsschemat från vad begreppet 
ekologisk hållbar utveckling kan innefatta vilket stärker validiteten i studien. I forskningsfrågorna 
nämns inte meningserbjudande ordagrant, som i syftet, men av resultatet av frågorna kan en 
bedömning göras angående meningserbjudande.  
 
Bell och Nilsson (2005, s. 117) förklarar reliabiliteten i en studie utifrån möjligheten att göra om 
studien och få samma resultat. Detta går hand i hand med det som står skrivet i Metodpraktikan 
(Esaiasson, m.fl., 2017, s. 64) om reliabilitet, nämligen att graden av reliabilitet, beror på i vilken 
grad slumpartade eller osystematiska fel begåtts. Genom att en intervjuguide och ett 
observationsschema använts ökar graden av reliabilitet i studien då studien på liknande sätt kan 
göras om vid en annan tidpunkt. Ett slumpartat inflytande har minimerats då intervjuerna enbart 
utförs av en och samma person, studiens författare. Intervjuguiden har följts under samtliga 
intervjuer i studien men ibland har respondenten tillfrågats att utveckla eller förtydliga sitt svar 
vilket kan sägas påverka reliabiliteten i form av att dessa utvecklingsfrågor inte finns med i 
intervjuguiden. I observationsschemat fanns möjlighet till förtydligande kommentar av det 
observerade vilket preciserar det observerade objektet och ökar graden av reliabilitet. Däremot 
kan en grad av tolkning som gjorts under observationerna spela in på studiens reliabilitet. Vissa 
objekt som studerades krävde en viss grad av tolkning. Ett konkret exempel är att i några 
utrymmen som studerades fanns wellpappkartonger som innehöll vad som tolkades som 
returpapper, en tolkning gjordes då att pappkartongen utgjorde returpapperskärl och noterades 
därför i observationsschemat. Om studien upprepas av någon annan kan en annan tolkning göras 
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, troligtvis dras samma slutsats men då ingen skylt med text påpekar att det är returpapper blir en 
viss grad av tolkning tvungen. Mer därtill kan urvalet av skolor påverka studiens reliabilitet. Då 
intresset för medverkande i studien varit litet har de skolor som valt att medverka i studien valts 
ut, ett slumpmässigt urval har inte kunnat möjliggöras. Anledningen till skolornas deltagande kan 
inte fastställas, intentionen med att delta skulle därför kunna vara att skolan arbetar aktivt med 
ekologisk hållbar utveckling och därför vill stoltsera med detta. Ingen av studiens skolor har dock 
medvetet valts ut baserat på en profilering gällande specifikt miljöarbete, någon förkunskap om 
skolornas tänkbara miljöarbete fanns inte sedan tidigare.  
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7.!Resultat och analys 

7.1. Hur ser arbetet för ekologisk hållbar utveckling ut i den fysiska miljön 
på skolorna?   

Forskningsfråga ett behandlas utifrån de intervjuer som förts med skolornas rektorer. Arbetet för 
ekologisk hållbarhet i den fysiska miljön på skolorna är i många anseenden lika men vissa skillnader 
framträder. Vid analysen har det som nämnts som arbete för ekologisk hållbar utveckling av 
rektorerna kategoriserats in i de underkategorier som lyfts fram i studiens teori och analysmetod; 
ekosystem, resurser och klimat. I tabell 1 framgår det vilken typ av arbete som uppdagats vid 
intervjuerna och i vilka kategorier dessa typer av ekologiskt arbete kategoriseras.   
 
 

Hållbarhet Hållbarhetskategorier Hållbarhetsaspekter 

Ekologisk hållbar 
utveckling 

Ekosystem  

Ekologisk mat 
Vegetarisk mat 
Lokal policy/egenkontroll 
 

Resurser 

Återvinning 
Plastpolicy 
Dubbelsidig kopiering 
Skräpplockardagar 
Klädbytardagar 
 

Klimat  

Transport (bl.a. resepolicy) 
Solpanel 
Rörelsestyrd belysning 
Rörelsestyrda vattenkranar 
Interaktiva skärmar  
Nedsläckningsrutiner 
 

Tabell 1.  Kategorisering av rektorernas uttalanden angående arbetet för ekologisk hållbar utveckling i skolmiljön.  
 
Flera hålbarhetsaspekter som tas upp under intervjuerna kan härledas till flera olika kategorier då 
ekosystem, resurser och klimat i det stora perspektivet är sammanlänkade med varandra. Ekologisk 
mat kan exempelvis kategoriseras inom resurser då råvaror förädlas, samtidigt påverkar 
produktionen och handhavandet av råvarorna klimatet som i sin tur påverkar ekosystemen. Det 
kan således argumenteras olika för valet av kategorisering. En uppdelning har ändå gjorts i syfte att 
bidra till god struktur i analysdelen samt för att till viss del även visa vilken kategori som får göra 
störst avtryck på de tre studerade skolorna.  
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7.1.1 Ekosystem 

Inom kategorin ekosystem uppger samtliga skolor att de arbetar med ekologisk hållbarhet genom 
att de har en viss andel ekologisk mat i skolköken. Det framgår under intervjuerna att samtliga tre 
skolmatsalar drivs av kommunens ”måltidsservice” som inte går under skolans styre. Detta arbete 
är följaktligen inget arbete som skolan initierat men som drivs på skolan och som rektorerna 
tillskriver det egna ekologiska hållbarhetsarbetet. Josefine vet att ett kommunalt långsiktigt mål 
finns för total omställning till ekologiska råvaror: ”på måltidsservice där får vi ju det gratis höll jag 
på att säga för de de arbetar ju utifrån den riktlinje som är uppsatt att all kost ska vara ekologisk 
senast 2023”. Magnus är också medveten om detta arbete men han är lite osäker på till vilket år 
100% ekologisk mat ska gälla. Alice är också medveten om att viss mat är ekologisk men hon vet 
inte procentsatsen och nämner inte något om målet till år 2023. Alice berättar däremot att 
måltidsservice på Tallskolan ibland även anordnar ”matsvinnsveckor” då matsvinnet i 
skolmatsalen vägs. Detta är inget som Josefine eller Magnus rapporterar från deras skolor. 
Däremot lyfter Magnus att måltidsservice på Vallbyskolan har en dag då det enbart serveras 
vegetarisk mat och menar att detta är av miljöskäl.  
 
Vidare gällande kategorin ekosystem tar Josefine upp att hon arbetat fram en egen lokal 
miljöpolicy utifrån kommunens många handlingsplaner. De policys och handlingsplaner som 
nämns i studiens bakgrund (se 2.3.) refereras bland annat. Alice och Magnus förklarar att de inte 
har lokala policys på deras skolor utan de hänvisar direkt till kommunens handlingsplaner och 
policys. Vidare menar Josefine även att de årliga skyddsronderna/egenkontrollen som rektorer är 
skyldiga att genomföra innefattar många miljöfrågor och kan ses som ett arbete för bättre 
ekologisk hållbar skolmiljö. Skyddsronderna/egenkontrollen är något som bara uppdagas under 
Josefines intervju.  

7.1.2. Resurser 

Inom resurser kategoriseras återvinning, något som alla de tre skolorna arbetar med i olika grad. I 
två av tre intervjuer var just återvinning det första som nämndes gällande skolans arbete för 
ekologisk hållbar utveckling i skolmiljön. När rektor Josefine, som inte nämnde återvinning 
genast, erinrade sig att de arbetar med källsortering uttryckte hon ”eh vad gör vi mer, ja 
källsortering givetvis eh och innan vi fick dem här snygga tunnorna vi har…så skapade vi våra egna 
först”. Magnus uttrycker också en självklarhet i att skolan bedriver återvinning vilket synliggörs i 
detta citat: ”vi källsorterar soporna självklart …papper till exempel, papper är en stor grej på en 
skola, mycket kopiering och mycket papper som slängs så det är viktigt att det kommer på rätt 
plats så att inte det skickas iväg på annat håll liksom”. Citeringen av Magnus belyser även 
mängden kopiering som sker på skolorna och den stora hanteringen av papper som krävs. Detta 
är något som Alice och Josefine tar upp likaså. Samtliga rektorer nämner att kopiering ska göras 
med dubbelsidig utskrift på kommunens inrådan och Alice uttrycker att ” det går ju åt så enormt 
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mycket returpapper, sen är det ju också riktlinjer att man alltid ska använda dubbelsidigt vid 
utskrift…när vi får mail [från kommunen] så står det ofta tänk på miljön, skriv inte ut i onödan”. 
Josefine ger en förklaring till den dubbelsidiga förinställningen och pekar på införandet av nya 
maskiner: ”det är för att de bytte ju ut alla apparater hos alla så det är ju någon ny apparat, vågar 
inte säga att den är för att den ska vara mer miljövänlig men då kom allt det här 
förprogrammerat…så det är ju någon säkert tanke”. Josefine påpekar dock att den miljövänliga 
tanken inte alltid resulterar i ett miljövänligare handlande då det ibland inte är önskvärt att skriva 
ut dubbelsidigt; ”vi svär ibland för det är bättre ibland att man kanske väljer själv än att man som 
sagt har tryckt print och sedan är det bara att kasta skiten”. Magnus förklarar att innan kopiatorer 
blev kommunalt upphandlat så såg han kopieringskostnaden och arbetade för att få ner 
kopieringen, färgkopieringen och för att kopiering skulle ske dubbelsidigt men numera är detta 
inget han arbetar för. Magnus säger:  

sen blev det centralt upphandlat och nu ser inte jag kostnaden för kopieringsmaskinen 
längre utan vi kan kopiera hur mycket som helst egentligen och det kostar oss inte mer. 
Det ligger som ett avdrag på skolan och det tjänade kommunen på att göra 
pengamässigt…för det var dyrare att ha individuella avtal på varje skola än att ha det på en 
hel kommun som satte ett avtal…men det har ju inneburit att det är ju ingen som tänker 
på kopieringskostnaden utan att det är ju bara att köra på.  

Vidare hållbarhetsaspekt som framgår av intervjuerna och kategoriseras inom resurser är en 
plastpolicy från kommunen som Magnus nämner har påverkat den ekologiska utformningen av 
Vallbyskolan: ”vi har olika rutiner för att till exempel minska plast…och då har vi tagit bort våra 
plast skoskydd som vi hade här tidigare som är ett konkret exempel då hur vi har vidtagit 
åtgärder”. Andra aktiviteter som skräpplockardagar och klädbytardagar/loppisar uppdagas även 
under intervjuerna. Dessa aspekter syns inte direkt i den fysiska miljön och erbjuder inte ett dagligt 
meningserbjudande för eleverna, som ett kärl för returpapper gör, men anses intressant i det 
övergripliga arbetet för ekologisk hållbarhet i den fysiska skolmiljön. Skräpplockardagar 
arrangeras på Johannesskolan och Vallbyskolan någon gång per år. Magnus påtalar vidare att det 
är mycket kläder som glöms på skolan och att Vallbyskolan på sitt ”öppna hus” har lagt fram allt 
kvarglömt för att kläder och saker ska komma tillbaka till sin ägare igen och inte kasseras. En 
diskussion har nyligen förts om de kläder som efter detta ändå blir kvar ska utgöra en loppis och 
säljas av. Detta har dock avstyrts med rädsla för att föräldrar och elever ska bli upprörda när 
kläder de glömt bärs av någon annan. Skräpplockardagar eller klädbytardagar är inget som 
arrangeras av skolledningen på Tallskolan, däremot har det tidigare år funnits en Tallskolan-
loppis som drivits på föräldrars initiativ i skolans lokaler.  

7.1.3. Klimat 

Kategorin klimat är den kategori där flest uppdagade hållbarhetsaspekter placeras inom. Vad 
gäller energiförsörjning är Tallskolan och Johannesskolan utrustade med solpaneler, som Alice 
framhåller var något som kommunen ville testa när Tallskolan byggdes om: ”när de gjorde nytt 
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här så valde dom att prova solpanel”. Tallskolan och Johannesskolan har även rörelsestyrd 
belysning i hela skolan, något som dock uppdagas först under observationen på Tallskolan då 
Alice enbart trodde att skolan hade detta på toaletterna. Alice tar även upp att det på Tallskolan 
finns rörelsestyrda vattenkranar. Magnus förklarar att det på Vallbyskolan inte finns 
rörelsestyrning varken vad gäller belysning eller kranar men Magnus påtalar att det är en outtalad 
regel att man släcker efter sig när man lämnar ett rum. Nattetid ska skolbyggnaden vara nedsläckt 
och är den inte det brukar vaktmästaren enligt Magnus släcka. På frågan om släckningsrutiner 
svarar även Alice att alla släcker efter sig och att skolan ska vara släckt nattetid men att så inte 
alltid är fallet: ”Ja, vi ska släcka, den som sist lämnar rummet släcker. Ja, men jag har sett att det är 
glömt ibland”. Alice nämner inte om det finns någon rutin för vad som görs om det inte är släckt. 
Däremot påtalar hon att skolans interaktiva skärmar, ”Clevertouch”, har tidsinställning för att 
spara energi.  
 
Transport är en hållbarhetsaspekt som placeras inom kategorin klimat och som omfattar mycket. 
Denna aspekt uppdagades i någon form under samtliga intervjuer även om skolorna inte verkar 
genomföra några större dagliga förflyttningar eller transporter. Under intervjuerna diskuteras 
resepolicys, samåkning, parkeringsmöjligheter, samordnade transporter och hur elever och 
personal tar sig till och från skolan. En kommunal resepolicy uppdagas under intervjun med Alice 
med rekommendationer om hur kommunalt anställda ska förflytta sig mellan möten:  

Vi har en lista hur vi ska ta oss till möten till exempel, vilket är förstahands? Först ska vi 
gå, cykla, buss och sen då är det längre så är det tåg annars liksom allra sista alternativet är 
bil så då får man såhär en liten riktlinje hur man ska transportera sig till till olika möten. 
Det är inget såhär aja baja ni tog bilen men men ändå en sådan här policy.  

Alice tar även upp att när skolan byggdes om gjorde kommunen färre bilparkeringsplatser som en 
aktiv handling för att främja andra miljövänligare färdmedel; ”färre parkeringar för att man ska ta 
sig kollektivt”. Alice refererar till att även när Johannesskolan byggdes om skapades färre 
bilparkeringar av samma anledning. Detta var dock inget som Josefine nämnde under sin intervju. 
Att även Johannesskolan medverkade i denna studie var Alice inte medveten om. Vidare belyser 
Alice att det finns kommunal uppmuntran till minskad klimatpåverkan genom den ”rullande 
skolbussen” på Tallskolan. Den rullande skolbussen innebär enligt Alice en samåkning där 
föräldrar ombeds köra flera barn till skolan om de ändå ska skjutsa det egna barnet. Alice får 
informationsmail om detta som hon sedan skickar ut till föräldrar. Magnus vittnar om att det inte 
finns några uppmaningar från skolan om samåkning på Vallbyskolan men att några i personalen 
däremot på eget initiativ samåker. De flesta eleverna går, cyklar, åker skolbuss eller får skjuts till 
skolan. På frågan om hur bilfria dagar eller månader skulle fungera på Vallbyskolan svarade 
Magnus att han inte tror det skulle fungera särskilt bra. Alice berättade att det tidigare funnits ”gå 
till skolan dagar” på Tallskolan men att detta inte mottagits särskilt bra av föräldrar i hennes 
mening: 



 

 30 

vi hade en sådan här vecka ”gå till skolan” att man skulle undvika att ta bilen, att man 
cyklade eller gick till skolan eller att man gick tillsammans med, det var ju små barn så att 
de gick med sina föräldrar. Det togs väl emot sisådär, ja, ska ni tvinga oss att ta bussen eller 
ska ni tvinga oss att ja så så fick man markera såhär i en tabell att såhär att dem hade cyklat 
eller sådana saker. 

Angående att anordna något som cykeldagar säger Magnus att det är ett bra för klimatet men att 
det är logistiskt svårt och lite farligt: 

det är lite såhär riskfyllt med cykeldagar ska sägas. Det är positivt ur miljöanseende men det 
är lite riskfyllt också för att eleverna, det är ju ganska unga elever här mellan förskoleklass 
och sexan…de har ju inte riktigt kanske trafikvetandet allihopa så det är lite riskfyllt att ta 
ut dem på cykeltur då så ah nej det har vi inte.  

Vidare lyfter Magnus att kommunen arbetar för hållbara varutransporter för att minska 
koldioxidutsläpp vilket för ytterskolorna innebär att beställda varor lagras på ett centrallager och 
alla varor körs ut på en specifik dag; ”så de har samordnat transporter för att minska 
miljöpåverkan”. I övrigt rapporterar Magnus att skolan inte har särskilt mycket transport bortsett 
från vaktmästarens dagliga turer till skolans förskola dit mat levereras från skolköket.  

7.1.4. Skolan och kommunen 

Vid sammanställning av intervjusvaren framgick det att mycket av det som kom upp som arbetet 
för ekologisk hållbar utveckling på skolorna har initierarats och styrs av kommunen. På samtliga 
besökta skolor drivs skolköket av kommunen, kopieringsmaskiner är inköpta av kommun via 
upphandlingsavtal liksom övrigt material som köps in till skolorna. Skolbyggnaden och fasta 
inventarier såsom vattenkranar och belysning har kommunen uppfört och de bilparkeringar och 
cykelställ som anlagts har inrättats med kommunens inverkan. Vidare styr kommunen sophämtning 
och vilka olika återvinningskärl som kan finnas i soprummet på skolan och det är kommunen som 
tillhandahåller skolskjutsen till ytterskolorna. Under intervjuerna nämndes flera av de 
handlingsplaner och policys som kommunen har för det kommunala arbetet för ekologisk hållbar 
utveckling. Josefine kände till samtliga kommunala dokument och Magnus kände igen vissa och 
kunde härleda till de internetsidor där rektor och personal kan ta del av dokumenten. Alice kunde 
inte erinra sig något av dokumenten som nämnts i studiens bakgrund men tog själv upp 
kommunens resepolicy och policy för kopiering. Hur de kommunala handlingsplanerna ska 
efterlevas i detalj styr dock skolorna till viss del själva över. Annat arbete som framfördes under 
intervjuerna som skolorna själva kan ha en inverkan på är vilken typ av återvinningskärl som finns 
att tillgå inne i skolbyggnaden. Skolorna styr delvis över energiförbrukningsåtgärder som att se till 
att belysningen är släckt nattetid och att tidlås finns på teknisk utrustning som interaktiva skärmar. 
Det är skolorna själva som driver aktiviteter som skräpplockardagar, loppisar eller cykeldagar. Att 
skapa grupper som driver frågor om ekologisk hållbarhet i skolmiljön var även ett arbetssätt som 
kom på tal men som inte nyttjas av någon medverkande skola. Elevrådet kunde däremot ha någon 
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punkt på dagordningen gällande skolmiljö. Slutligen är en egen lokal policy ett arbete som kan 
drivas av skolan.  

7.1.5. Slutsats av forskningsfråga ett 

På samtliga tre studerade skolor finns ett arbete kring ekologisk hållbar utveckling men av något 
varierande grad. Likheter mellan skolorna rör främst de direktiv som kommunen har gällande 
kommunal verksamhet där flera av hållbarhetsaspekterna placeras inom kategorin klimat. De 
hållbarhetsaspekter som uppdagats inom kategorin resurser har skolan visat sig ha mest inverkan 
på och inom den sista kategorin, ekosystem, arbetar både kommun och skola med aspekter. 

7.2. Vad finns i den fysiska miljön på skolorna som bidrar till ekologisk 
hållbar utveckling?  

Forskningsfråga två behandlas utifrån de observationer som gjorts på de förutbestämda 
hållbarhetsaspekterna och lokalerna med hjälp av studiens observationsschema.  

7.2.1. Återvinning  

Gällande återvinning framgick det av observationerna i klassrummen på Tallskolan att tre av fem 
observerade rum inte har någon pappersåtervinning utan enbart ett kärl för brännbart, trots Alice 
utsaga om att varje rum har pappersåtervinning. I samtliga studerade klassrum på Johannesskolan 
och Vallbyskolan fanns det pappersåtervinning och kärl för brännbart. I korridorer på Tallskolan 
möjliggörs det däremot för eleverna att utöver brännbart även slänga komposterbart, en 
möjlighet som inte ges på de andra två skolorna där inga återvinningskärl återfinns i korridorer. I 
samtliga observerade skolmatsalar kan avfall sorteras i brännbart eller komposterbart. På de tre 
observerade skolgårdarna återfanns enbart kärl för brännbart liksom på skolornas toaletter.  

7.2.2. Transport 

Vad gäller transport, där omfattningen och placeringen av bilparkering och cykelställ observeras 
samt om det finns laddstationer för elbil, noterades att antalet cykelställ är omfattande på 
Tallskolan och att dessa är placerade precis utanför skolans stora entré. Bilparkeringen som inte 
är särskilt stor i förhållande till skolans omfattning är placerad en bit bort från skolans område. 
Två laddstolpar för elbil finns att tillgå på skolan. På Johannesskolan är det första som möter en 
besökare bilparkeringen. Parkeringen är belägen i anslutning till entrén där även skolbussen 
stannar. Fler parkeringar i anslutning till skolan noteras men dessa verkar inte vara kommunalt 
uppstyrda för skolan. Cykelställ återfinns på en plats och dessa är placerade i anslutning till 
skolbyggnaden efter bilparkeringen. På Vallbyskolan återfinns bilparkering på flera ställen i 
ytterkant av skolområdet, två parkeringar är officiellt tillägnade skolbyggnaden men även bilar 
parkerade längst gator vittnar om nyttjande av bil. Cykelparkeringar återfinns på flertalet platser 
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runt skolbyggnaden och omfattningen av cykelplatser anses stor. Laddstolpar för elbil finns inte 
på de två sistnämnda skolorna.  

7.2.3. Rörelsestyrd belysning, rörelsestyrd handtork och rörelsestyrt vattenflöde 

Gällande energihanteringen uppgav Alice under intervjun att belysningen på Tallskolans toaletter 
var rörelsestyrda men under observationen framkom det att hela skolans belysning var 
rörelsestyrd. De som rör sig i skolans lokaler har möjlighet att tända och släcka belysningen med 
manuell lampknapp men belysningen sätts även igång av rörelseaktivitet och stängs av när ingen 
är i rummet. Majoriteten av de vattenkranar som finns på Tallskolan visade sig vara rörelsestyrda. 
I korridorerna fanns dock alltid en blandare som var manuell och av en ”hög” modell som 
tolkades finnas till för att möjliggöra påfyllnad av till exempel vattenflaskor. Skolan har inga 
rörelsestyrda handtorkar utan servetter brukas på samtliga utrymmen där vattenkranar finns. 
Johannesskolan har liksom Tallskolan rörelsestyrd belysning i hela skolbyggnaden, vilket 
bekräftar Josefines uttalande om detta under intervjun. Alla vattenkranar på Johannesskolan sköts 
manuellt och inga handtorkar påträffas under observationen utan servetter nyttjas. På 
Vallbyskolan finns varken rörelsestyrd belysning, rörelsestyrda vattenkranar eller handtorkar. 

7.2.4. Engångsartiklar  

Bortsett från servetter på toaletter, i matsal och i klassrum där kranar förekom på Johannesskolan 
observerades inga andra engångsartiklar på någon av skolorna. 

7.2.5 Uppmaningar  

De uppmaningar som observerades gällde matsvinn och återfanns i matsalarna på 
Johannesskolan och Vallbyskolan. Uppmaningarna var märkta med Uppsala kommuns logotyp 
men det var inte likadana uppmaningar i de två skolorna. Uppmaningen i Johannesskolan tryckte 
på att inte slänga mat för att spara de pengar som det kostade att producera maten, för att till 
exempel spendera dessa på inköp av ekologisk mat istället. Vallbyskolans ena uppmaning 
uppmuntrade till att inte ta mer mat än man orkar äta upp och den andra uppmanade att ta en 
mindre portion till att börja med för att sedan ta mer vid behov.  

7.2.6. Slutsats av forskningsfråga två 

Analysen av den observerade skolmiljön visar att arbetet med återvinning var den miljöåtgärd 
som samtliga skolor möjliggjorde och erbjöd elever. Parkeringarna på Tallskolan vittnade om den 
kommunala satsning Alice talat om där färre parkeringar gjorts för att främja andra färdalternativ, 
som cykel. Tallskolan urskiljer sig dessutom från de andra skolorna då den har laddstolpar för 
elbil. Från observationerna framgår det att Johannesskolan och Vallbyskolan har flera 
”egenskapade” parkeringar. En möjlig anledning till skillnaden är att personalen på dessa skolor 
är mer bilburna då skolorna ligger på landsbygden. Vidare resultat av observationerna är att 
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skolans byggår har en stor påverkan på i vilken grad skolan har de olika energisparande åtgärder 
som observerats. Både Tallskolans och Johannesskolans lokaler som stod klara för mindre än ett 
år sedan har rörelsestyrd belysning i samtliga lokaler och solpaneler som till viss del förser 
skolorna med el. Tallskolan har även rörelsestyrda kranar men varför Johannesskolan inte har 
detta eller varför handtorkar inte installerats på någon av skolorna framgår inte av 
observationerna eller intervjuerna. Vallbyskolan genomförde senast en stor renovering för 17 år 
sedan och har inga av de observerade energibesparande åtgärderna. Vidare visade 
sammanställningen av observationerna att engångsartiklar verkar ha fasats ut ur skolorna i största 
möjliga mån. Magnus uttalande om kommunens plastpolicy kan delvis antas vittna om 
anledningen till detta. Slutligen är resultatet att uppmaningar inte brukas i någon större 
utsträckning. Kommunens skolkök har kommunala uppmaningar men den pedagogiska 
verksamheten verkar inte använda uppmaningar som ett arbetssätt för att främja ekologisk hållbar 
utveckling.  

7.3. Vilka möjligheter och utmaningar finns det med att arbeta med 
ekologisk hållbar utveckling med den fysiska miljön enligt rektorer?  

Forskningsfråga tre behandlas utifrån vad som sagts under intervjuerna med de tre rektorerna. 
Avsnittet belyser vilka möjligheter och utmaningar rektorerna ser med att arbeta med ekologisk 
hållbar utveckling i skolmiljön. Vidare diskuteras rektorernas påverkansgrad i arbetet.  

7.3.1. Möjligheter med att arbeta ekologiskt hållbart med skolmiljön 

De möjligheter som lyfts i intervjuerna för att arbeta med ekologisk hållbar utveckling handlar 
främst om dialoger och processer för att driva ett arbete i den fysiska miljön. Alice tar upp 
förebilder som en möjlighet att påverka den fysiska skolmiljön: ”Hur kan vi påverka? Jag tänker 
vara goda förebilder, tänker jag är viktigt, att visa liksom”. Alice menar också att det är viktigt att 
prata med barn och unga när de vistas i utmärkande fysiska miljöer som påverkar ekologisk 
hållbarhet: ”Jag tänker också att aktivt prata med barn och ungdomar vad man kan tänka på med 
klimat och speciellt i de matsituationer då man sitter i matsalen att kunna prata om det och 
modellera”. Magnus menar att han skulle kunna initiera en massa olika arbetsprocesser som 
driver arbetet för ändamålet. Han ser stora möjligheter att som rektor påverka arbetet för 
ekologisk hållbar utveckling i skolmiljön och tar upp att han kan hitta några i personalen som är 
intresserade av ämnet och som kan driva frågorna. Han säger också att elever kan engageras 
liksom föräldrar: ”Man skulle kunna…skapa ett antal möten och ja på öppet hus skulle man 
kunna ha liksom någonting om ekologisk hållbarhet”. Miljöombuden på skolan nämns också som 
en väg att gå för att förbättra arbetet: ”Vi har ju miljöombud…jag skulle kunna peppa dem mer 
liksom och se vad gör ni i eran roll som miljöbud, vad ser ni att vi skulle kunna utveckla?”.  
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Josefine framlägger möjligheten att arbeta med ekologisk hållbar utveckling i skolmiljön genom 
egenkontrollen/skyddsronden som hon är ålagd att göra enligt kommunen: ”egenkontrollen som 
jag är pålagd att göra den är ju jätteviktig för då vill jag ju veta om det finns brister för om jag inte 
vet det hur ska jag kunna förbättra”. Josefine påtalar vid ett tillfälle att hon driver ett extremt 
aktivt arbete med den kommunala myndigheten miljöförvaltningen och att hon ofta har 
direktkontakt med deras inspektörer.  

7.3.2. Utmaningar med att arbeta ekologisk hållbart med skolmiljön  

En utmaning enligt Alice är att påminna lärare att följa de riktlinjer skolan har gällande arbetet 
samt att förklara kommunens handlingsplaner och policys. Alice berättar att det varit mycket 
diskussion till en början kring de få bilparkeringsplatser som kommunen anlagt vid byggandet av 
Tallskolan. Det krävdes förklaringar till varför inte alla kunde få en parkeringsplats och Alice 
uttrycker det såhär: ”Där fick vi ju ändå gå in ganska hårt där i början att nej det är ingen 
mänsklig rättighet att du ska ha en parkeringsplats, utan såhär ser policyn ut i kommunen och det 
är liksom inget hittepå som vi har”. När Alice tillfrågas om hon kan komma på några andra rent 
praktiska saker hon kan styra över i byggnaden svarar hon att hon inte kan det eftersom 
kommunen styrde över uppförandet av byggnaden: ”här hade vi ingenting [att säga till om] utan 
det, eller inte vad jag känner till utan det var ju kommunen som byggde huset. Vi bara lånar det”.  
 
Även Josefine ser utmaningar gällande kommunen och skolan och pekar på intressekonflikter. 
Hon menar att det finns spänningar både inom skolan och mellan skolan och kommunen och tar 
upp att det till exempel inte är hon som styr över skolkökets utformning utan att det är 
kommunen. Andra delar som skolan utgörs av som idrottshallen nyttjas också av flera olika 
intressenter. Då all kommunal verksamhet ska drivas på samma sätt kan det vara svårt att få 
igenom ändringar. Josefine nämner även ekonomin som en utmaning och menar att vilja ska 
vägas mot kostnad och att ekonomin ofta sätter stopp.  
 
Parallellt med att Magnus lyfter sin syn på möjligheter belyser han de utmaningar han ser med att 
arbeta med ekologisk hållbarhet i den fysiska miljön. ”Det finns ju hur mycket som helst. Det är 
ju bara att köra men det finns ju mycket annat som man också måste hålla på med…det blir en 
prioriteringsfråga. Man kan liksom inte vara bäst på alla fronter liksom”. Möjligheterna att driva 
ett arbete för ekologisk hållbarhet i skolmiljön är alltså stora enligt Magnus om man prioriterar att 
arbeta med dessa frågor. För att välja att arbeta med ekologisk hållbarhet i skolmiljön menar han 
att man måste göra avkall på något annat och som det är idag prioriterar Magnus det pedagogiska 
arbetet och elevernas utveckling vilket framgår av detta citat: ”I en skola så är ju fokus mycket på 
elevernas utveckling…och jobba med pedagogisk utveckling och så vidare, det ligger absolut som 
nummer ett”. 
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Slutligen framkommer det av intervjuerna med Magnus och Josefine att det är svårt för deras 
landsbygdsskolor att efterleva vissa av de hållbarhetsarbeten som kommunen förespråkar samt att 
ta del av miljöfrämjande alternativ. Ett citat av Josefine styrker detta: ”många av kommunens 
riktlinjer är ju tuffa för de yttre skolorna så även om man skulle vilja”. Magnus uttrycker att 
skolan har få resor i jobbet men att de transporter skolan har måste ske med bil: ”Vi har en 
vaktmästare som kör mat ifrån till exempel bespisningen till förskolan och sådär men då måste 
han ju ha en bil”. Magnus tar upp att det i stan erbjuds lånecyklar för kommunalt anställda men 
att det inte nyttjas av Vallbyskolans anställda i någon stor utsträckning då de är en ”ytterskola”,  
något som Josefine påtalar är fallet för Johannesskolans anställda också: ”Det är inte så lätt för 
oss att åka asså vi kan ju hyra cyklar inom kommunen ahmen då måste vi ju ta bilen in och då 
skiter sig ju miljöaspekten ändå”. 

7.3.3. Slutsats av forskningsfråga tre 

Resultatet av forskningsfråga tre visar att möjligheter gällande arbetet i ekologisk hållbarhet till 
stor del anses handla om sociala delar som att vara förebilder, att sätta igång processer och 
engagera samt att följa upp arbetet och kontrollera för att se till förbättringsmöjligheter. Av detta 
framgår det att rektorn har en stor inverkan på hur arbetet ser ut genom den egna inställningen 
till ämnet samt valet av prioriteringar. Utmaningar har visats sig vara att påminna om skolans 
arbete och att förklara kommunens direktiv samt att balansera de intressekonflikter som kan 
finnas mellan kommun och skola. Slutligen anses skolans placering även till viss del påverka till 
vilken grad skolan kan följa kommunens direktiv.   
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8.!Diskussion 

8.1. Diskussion av tidigare forskning  

Tidigare forskning som presenterats i denna studie påvisar vikten av att ha ett ekologiskt 
hållbarhetsarbete i skolans fysiska miljö. Ekologisk hållbarhet i skolmiljön framhålls påverka 
förskoleelevers inlärning av hållbarhetsfrågor, visar sig dämpa människors klimatoro samt kan 
främja den globala miljön genom att enkelt möjliggöra utförande av miljöhandlingar för 
människor (Borg, 2017; Ojala, 2007; Sörbom, 2004; Lindén, 2004). Den egna studiens resultat 
visar inte belägg för att denna typ av forskning tas i beaktning i någon större utsträckning på de 
tre undersökta grundskolorna i Uppsala kommun. Den fysiska miljön på skolorna erbjuder vissa 
meningserbjudanden men dessa är begränsade. Några av skolorna anordnar någon gång per år 
miljöfrämjande aktiviteter men i övrigt är det återvinning, ekologisk mat och energibesparande 
åtgärder som är det tydligast framträdande vardagliga meningserbjudandet som erbjuds på 
skolorna. Öhman och Östmans (2001) rapport visade att återvinning var det vanligaste 
miljöarbetet på skolor i början av 2000-talet och att 3 av 36 studerade skolor arbetade med 
kravmärkt mat och energibesparing. Den egna studien visar att återvinning fortfarande är en av 
de tydligast framträdande miljöåtgärderna. Däremot vittnar det egna resultatet om att arbete med 
ekologisk mat och energibesparande åtgärder numera även står i framkant. Men hur kommer det 
sig att återvinning fortfarande är bland de starkast framträdande miljöarbetet? Ärlemalm-Hagsér 
och Sundberg (2016) påtalar att förskolan har en tradition kring resurshantering och att 
styrdokumentens utformning resulterar i att återvinning ges tyngdpunkt inom verksamheten. Om 
styrdokumenten för grundskolan har samma tradition av just resurshantering framgår inte av det 
miljöarbete som i denna studie identifierats i grundskolans läroplan (se 2.2.2). Kanske är 
återvinning ett enkelt sätt för skolorna att ta det politiska ansvaret i miljöfrågan som Sörbom 
(2004) talar om i sin forskning. Återvinning kan utgöra den miniminivå av hållbarhetsarbete som 
de flesta verksamheter anses skyldiga att bedriva av samhället och därför blir återvinning det 
hållbarhetsarbetet som förekommer på de studerade skolorna och som till stor del studerats i 
tidigare forskning. Forskning som Sörboms (2004) och Ojalas (2007) påvisar även de positiva 
mentala effekterna möjligheten till återvinning har på människor och kan också vittna om varför 
återvinning är en framträdande hållbarhetsaspekt. Samtidigt erbjuds eleverna enbart sortera 
returpapper och komposterbart och resterande avfall i kärl för brännbart på de studerade 
skolorna. Om eleverna har en medhavd dryck som kräver återvinning för pappersförpackningar, 
som exempelvis Festis gör, krävs extra ansträngning för hantering av denna. Troligtvis slängs 
denna då i brännbart som enklast finns att tillgå. Lindéns (2004) forskning visar att människor 
lättast tar till sig beteenden som kräver minst ansträngning. Att göra återvinning, och andra 
miljöhandlingar, lätthanterligt blir därför betydelsefullt för att lägga grunden för ett hållbart 
beteende. Lindén framhåller att återvinning som ses som ”frekventa vanor” annars kan behöva 
modifieras senare i livet, något som kanske kan undvikas om handlande med enkelhet möjliggörs 
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i skolåldern.  
 
Även om Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) forskning visar på att återvinning är den 
vanligast förekommande aktiviteten på förskolor framför de även att förskolebarn ges möjlighet 
att engagera sig i andra aktiviteter som berör ekologisk hållbar utveckling. Den egna studiens 
resultat pekar på att grundskoleleverna för de studerade skolorna inte ges samma möjligheter. I 
den egna studiens kapitel om tidigare forskning påvisar Björklund (2014) att hållbar utveckling 
endast är möjligt när samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling tas i anspråk. Björklund 
belyser att de tre dimensionerna av hållbar utveckling måste vägas mot varandra och att vissa 
dimensioner kan ta mer plats i vissa anseende på bekostnad av andra. Studiens resultat vittnar om 
att rektorernas inställning och engagemang till stor del påverkar hur det ekologiska 
hållbarhetsarbete i skolmiljön drivs. Magnus ser sig prioritera elevernas sociala utveckling och 
kunskapsmässiga inhämtning och Alice pekar på vikten av socialt inflytande från vuxna för att 
påverka elever genom modellering. En förklaring till varför aktiviteter för att främja ekologisk 
hållbarhet samt varför det ekologiska meningserbjudandet inte är särskilt framträdande i skolorna 
kan således vara att en annan dimension prioriteras, den sociala dimensionen. Borgs (2017) 
resultat visar däremot att vilka praktiska aktiviteter förskolebarn ges möjlighet att delta i påverkar 
vilken kunskap de utvecklar om hållbarhetsfrågor. En prioritering av de olika dimensionerna och 
mellan teori och praktik behöver kanske därför inte göras. Att lära sig handla miljömässigt och 
delta i aktiviteter inom området kan ge upphov till bättre medvetenhet och inlärning av ekologisk 
hållbarhet. 

8.2. Ekologisk hållbarhet och kommunikation  

I resultatet av studien framgår det att flertalet av de hållbarhetsaspekter som rektorerna anger att 
skolorna arbetar med drivs av eller initieras av Uppsala kommun. Kommunen har således ett 
stort inflytande och ansvar över vilken typ av ekologiskt hållbarhetsarbete som bedrivs i 
skolmiljön och vilka meningserbjudanden som erbjuds eleverna. Då Uppsala kommunen kan 
driva på skolornas arbete samt följa upp arbetet blir kommunens direktiv miniminivån för 
skolornas arbete i miljöfrågan. Plastpolicyn är ett exempel på en av kommunens målsättningar 
som av observationer av skolmiljön att döma verkar ha gjort avtryck. Samtidigt uttrycker rektorer 
att de kommunala handlingsplanerna är många och två av de tre intervjuade rektorerna är inte väl 
insatta i de dokument som finns utan kan bara hänvisa till vart dessa återfinns. Att kommunen 
styr över vissa delar i skolan har också visat sig ha en mindre bra inverkan på vissa 
hållbarhetsaspekter där kommunens kontroll gjort att skolan släppt ansvaret. Detta är fallet 
gällande kopiering för de studerade skolorna. Rektorerna har ingen uppfattning om mängden 
utskrifter och kostnader för detta längre. Kommunikationen mellan kommunen och rektorerna 
blir alltså avgörande för hur kommunens tänkta arbete implementeras i skolmiljön samt hur det 
efterföljs. Men för att möjliggöra meningserbjudande i skolmiljön krävs pedagogers kunskap om 
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hur miljön brukas och bör utformas för elevernas utveckling. För att tvåvägskommunikationen 
och miljöarbetet ska bli framgångsrikt krävs följaktligen tydlig kommunikationen mellan kommun 
och skola. I studiens teoridel framläggs genom Gulliksson och Holmgren (2015) att begreppet 
ekologisk hållbar utveckling är ett komplext begrepp som saknar vedertagen definiering (se 4.1.). 
I denna studie har ekosystem, resurser och klimat tagits i beaktning men då även dessa kategorier 
inbegriper mycket har det ibland inneburit en svår gränsdragning om vad som ska inkluderas i 
studien och vad som ska uteslutas. Under intervjuerna har respondenterna stundvis ställt sig 
frågande till egna uttalanden angående om det sagda inbegrips i ekologisk hållbar utveckling. Att 
begreppet inbegriper mycket kan tänkas vara en anledning till att det är svårt för rektorer och 
skolor att veta hur man ska arbeta med denna form av hållbar utveckling samt vart man ska lägga 
tyngdpunkten. Kommunikationen försvåras om de olika parterna inte åsyftar samma aspekter vid 
samtal. Samtidigt möjliggör bredden av begreppet att mycket av det arbete som bedrivs kan 
klassificeras inom ekologisk hållbar utveckling och detta kan medföra att skolorna hävdar att de 
redan arbetar med frågorna utifrån den egna tolkningen. Av detta framgår det att kommunen och 
skolorna behöver tydliggöra vad som innefattas i deras arbete för ekologisk hållbar utveckling i 
skolorna så att kommunikationen sinsemellan kan bli mer framgångsrik och arbetet mer 
produktivt.   

8.3. Skolans placering och byggnadsår  

Resultatet av studien visade inte på några tydliga skillnader i den fysiska miljön gällande om 
skolorna är placerad på landsbygden eller nära stadskärnan. Däremot påtalade rektorerna på 
landsbygdsskolorna att de upplevde att de inte alltid hade möjlighet att arbeta efter kommunens 
riktlinjer på grund av skolans placering. Resepolicy och möjlighet att nyttja hyrcyklar togs upp 
som exempel. Just dessa aspekter berör främst personalen på skolan och påverkar inte 
omedelbart elevernas meningserbjudande men är ändå intressant att uppdaga då det syns i 
skolmiljön vilka olika färdmedel som nyttjas, något som kan anses influera eleverna. Att all 
kommunal verksamhet ska skötas på samma sätt och omfattas av samma handlingsplaner och 
policys kan skapa en känsla av utanförskap och att meningserbjudande för hela skolor uteblir. Att 
landsbygdsskolor ges samma möjlighet som stadsskolor att verka för ekologisk hållbar utveckling 
måste därför säkerställas av kommunen och skolorna måste påtala svårigheter med att efterleva 
direktiven.  
 
Resultatet av studien visade även att skolbyggnadens ålder hade stor inverkan på i vilken 
utsträckning skolmiljön främjade ekologisk hållbar utveckling och bidrog till ett 
meningsskapande. Att alla kommunens skolor inte kan byggas om för att främja ekologisk hållbar 
utveckling är självklart, detta skulle dessutom troligtvis få motsatt effekt då helt fungerande delar i 
onödan rivs. Att däremot vid renoveringar och då utrustning byts ut tänka långsiktigt och ligga i 
framkant med teknologin för att främja arbetet för ekologisk hållbar utveckling är ett 
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tillvägagångssätt för att möjliggöra att skolorna med dess elever kan leva hållbart.  

8.4. Studiens kunskapsbidrag  

Studien har gett inblick i att en dialog måste föras om begreppet ekologisk hållbar utveckling för 
att förtydliga det arbete som kommunen och skolverket vill att skolorna ska bedriva. Tidigare 
forskning pekar på att den fysiska miljön har betydelse för elevers inlärning, mående och 
beteende men studiens resultat har bidragit med inblick i att den fysiska miljön på några av 
Uppsala kommuns skolor inte utpräglat driver ett arbete för att uppmuntra dessa effekter. Inblick 
i hur kommunens framträdande roll i arbetet samt hur rektorernas eget intresse, engagemang och 
val av prioriteringar påverkar hållbarhetsarbetet har även tillkommit. Ett kunskapsbidrag har 
slutligen även gjorts genom att belysa att skolbyggnadens ålder kan ha betydelse för hur det 
ekologiska hållbarhetsarbetet i skolmiljön ser ut liksom att skolans placering till viss del kan 
påverka rektorernas upplevda möjlighet att bedriva ett ekologiskt hållbarhetsarbete.   
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9.!Konklusion  

Syftet med studien var att utveckla kunskap om hur några grundskolor i Uppsala kommun 
arbetar för ekologisk hållbar utveckling med den fysiska miljön i skolan och hur skolorna på detta 
sätt möjliggör meningserbjudande för eleverna. Studiens resultat visar att det finns ett arbete på 
samtliga studerade skolor men att meningserbjudandet är begränsat. Det hållbarhetsarbete som är 
mest framträdande är återvinning, ekologisk mat och vissa energibesparande åtgärder. Resultatet 
visar även att kommunen har stort inflytande över skolornas ekologiska hållbarhetsarbete. 
Skolornas byggnadsår påverkar hur den fysiska miljön utformats och skolornas placering sägs 
enligt rektorerna påverka skolornas möjlighet att arbeta miljömedvetet. Slutligen vittnar resultatet 
om hur rektorns intresse och engagemang påverkar graden av det ekologiska hållbarhetsarbetet i 
skolmiljön.  
 
För att möjliggöra ett ökat meningserbjudande på skolor behöver studier göras angående den 
fysiska miljöns påverkan på medvetenheten om och inlärningen av ekologisk hållbarhet bland 
grundskoleelever. Om forskning visar att liknande positiva effekter som påträffats i kopplingen 
mellan förskolebarns teoretiska kunskaper och deltagande i praktiska aktiveter gäller 
grundskoleelever skulle kanske den fysiska skolmiljön utformas distinktare för att främja 
ekologisk hållbarhet och erbjuda mer meningserbjudande. Vidare forskning inom ämnet kan 
således undersöka hur de meningserbjudanden som erbjuds på skolorna i studien nyttjas av 
eleverna sam hur den fysiska miljöns utformning påverkar elevernas inlärning av och 
medvetenhet om ekologisk hållbarhet samt deras miljöhandlande i vardagen.  
 
Om vidare forskning framlägger bevis för att de effekter som uppmärksammats bland 
förskolebarn även gäller för grundskoleelever får detta betydelse för den pedagogiska 
verksamheten genom att det finns belägg för att den fysiska miljöns utformning är gynnsam för 
inlärning av hållbarhetsfrågor. Att granska den egna återvinningsmöjligheten på skolan med 
elever, att driva en ”klass-kompost”, anordna klädbytardagar eller driva ett miljöråd kan vara sätt 
att integrera teoretisk kunskap med praktiska aktiviteter. Att pedagoger får relevant utbildning i 
ämnet blir därför av vikt då dessa individers beteende och kunskap om miljöns inverkan påverkar 
eleverna genom deras roll som förebilder och kunskapsförmedlare. Vidare visade det sig att 
rektorerna i denna studie har stort inflytande över det ekologiska hållbarhetsarbetet i skolmiljön. 
Centralt blir därför även att utbilda rektorer i ekologisk hållbarhet genom att möjliggöra 
fortbildning, hänvisa till forskning kring ämnet, visa på utvecklingar som kan göras med den 
fysiska miljön samt vilka möjliga effekter detta har på elevers lärande och samhällsutvecklingen. I 
studiens bakgrund (se 2.3.) framförs Uppsalas kommuns dokument där det står att kommunen 
föreskriver sig ansvaret att ”erbjuda information och utbildning i avgörande samhällsutmaningar” 
och att detta innefattar att göra människor medvetna om hur de i sin vardag kan leva ekologisk 
hållbart och göra hållbara val. Denna information och utbildning måste på ett tydligare sätt nå 
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skolverksamheten. Utbildningsarbetet ansvarar inte bara kommunen för utan även Skolverket. 
Skolledare måste motiveras, rustas och få tydligare direktiv för att kunna arbeta mot den 
kommunala verksamhetens gemensamma vision samt för Skolverkets uppsatta mål och den 
gemensamma värdegrunden svenska skolor ska stå på.  
 
Fortsättningsvis, då resultatet vittnar om ett stort kommunalt inflytande över skolornas 
ekologiska hållbarhetsarbete i skolmiljön blir Uppsala kommuns mål och arbete viktigt för hur 
skolmiljön ser ut. Kommunen följer samtidigt de ramar som riksdag och regering beslutar om 
vilket i den ekologiska hållbarhetsfrågan i Sverige är ”Sveriges miljömål” som i sin tur grundar sig 
på de ”Globala målen”. I de kommunala dokument som refereras i bakgrunden säger sig Uppsala 
kommun stå bakom de 17 globala målen samt Agenda 2030 (se 2.3.). Den globala agendan 
påverkar således den nationella agendan som i sin tur avgör den kommunala agendan som i 
Uppsala kommun till stor del styr det ekologiska hållbarhetsarbetet i de studerade skolorna. Detta 
stämmer överens med vad som går att läsa i Uppsala kommuns dokument Policy för hållbar 
utveckling där kommunen framlägger att den globala utvecklingen påverkar kommunen men att 
också kommunen kan påverka den globala utvecklingen (se 2.3.). Intressant skulle vara att studera 
andra kommuner för att se om dessa har liknande inflytande över det ekologiska 
hållbarhetsarbetet i skolor eller om Uppsala kommuns strävan att vara en vägledande kommun i 
det ekologiska hållbarhetsarbetet är utmärkande för kommunen. Om samma påverkansgrad 
uppmärksammas i andra kommuner är den globala och nationella agendan av avgörande vikt för 
hur skolmiljön utformas för att främja ekologisk hållbar utveckling samt vilka 
meningserbjudanden elever erbjuds i skolor i Sverige. Ytterligare forskning gällande nationella 
studier av kommuner kan vara att göra om denna studie och då studera en större andel skolor 
och rektorer för att få tydligare belägg för om landsbygdsskolor och stadsskolor ges olika 
möjlighet att driva ett ekologiskt hållbarhetsarbete samt om skolbyggnadens ålder har den stora 
inverkan på det ekologiska hållbarhetsarbetet som framgår av denna studies resultat.  
 
Avslutningsvis, för att dagens grundskoleelever ska ges möjlighet att leva ekologiskt hållbart i 
skolan och ta ansvar för den miljö de direkt kan påverka samt slippa eventuella stora 
omställningar i sina vanor och beteenden senare i livet behöver fortsatt forskning bedrivas på 
området ekologisk hållbar utveckling i den fysiska skolmiljön.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide   

Intervjuguide rektorer  
 
EHU= Ekologisk hållbar utveckling. Ingår i hållbar utveckling. Innebär en utveckling där jordens 
ekosystem bevaras och människan lär sig hushålla med jordens resurser.    
 
Bakgrundsfrågor 
 
Kan du berätta lite om din yrkesbakgrund? (Utbildning, tidigare anställningar)  
 
Hur länge har du arbetat som rektor? Hur länge har du arbetat som rektor på din nuvarande 
arbetsplats?  
 
I vilken utsträckning intresserar du dig privat för ekologisk hållbar utveckling? (klimat 
(koldioxidutsläpp), ekosystem (konsumtion), resurser (återvinning, energiförbrukning))?  
 
Med hänsyn till föregående fråga: Hur yttrar sig ditt intresse för ekologisk hållbar utveckling i din 
yrkesroll?  
 
Kommunens direktiv  
 
Vilka riktlinjer får ni från kommunen gällande skolans arbete för ekologisk hållbar utveckling? 
Känner du till några dokument från kommunen? Policy för hållbar utveckling, Miljö- och klimatprogram 
2014-2023, Ekologisk hållbarhet – samlade ramverk för program och planer?)  
 
Vilken fortbildning erbjuds lärare och andra personalgrupper av kommunen i ekologisk hållbar 
utveckling? (Om det inte specifikt finns för ekologisk, finns det för hållbar utveckling?)   
 
Skolans arbete för ekologisk hållbar utveckling  
 
Hur arbetar ni för ekologisk hållbar utveckling på skolan?  
 
Exempel om respondenten behöver stöd: 

•( Egen policy  
•( Ekologiska livsmedel  
•( Bilfria dagar/månader 
•( Skräpplockardagar 
•( Klädbytardagar  
•( Skolbuss med grönt drivmedel 
•( Samåkningspool 
•( Nedsläckt skola nattetid  
•( Miljöcertifierat material, inhandling från miljöprofilerande företag 
•( Grön el 
•( Begränsningar kopiator 
•( Miljögrupper/elevrådet  
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I vilken del av den fysiska miljön på er skola är arbete för ekologisk hållbar utveckling 
framgångsrikt? 
 
I vilken del av den fysiska skolmiljön på er skola kan arbetet för ekologisk hållbar utveckling 
förbättras? 
 
Vilka möjligheter har du som rektor att främja ekologisk hållbar utveckling i den fysiska 
skolmiljön?  
 
Vilka utmaningar har du som rektor med att arbeta med ekologisk hållbar utveckling i den fysiska 
skolmiljön? 
 
Hur efterföljs skolans intentioner med arbete för ekologisk hållbar utveckling i den fysiska 
miljön? 
 
Hur, anser du, påverkas elevernas medvetenhet om ekologisk hållbar utveckling av skolmiljöns 
utformning på er skola?   
 
Finns det något du vill tillägga om det vi har pratat om?  
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Bilaga 2. Observationsschema  
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O
bservationsschem
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Förklaring av vad som
 innefattas i kategorierna som

 används i schem
at: 

Å
tervinning – pappersförpackningar, tidningar/returpapper, plast, brännbart, organiskt, kartong , glas, m

etall, pant, batterier 
T

ransport – placering av cykelställ/bilparkering och om
fattning, laddningsstation för el-bil 

R
örelsestyrd belysning – styrs lam

por av rörelseverksam
het eller av/på-knapp 

R
örelsestyrt vattenflöde – styrs vattenkranar av rörelseverksam

het eller av m
anuellt handtag 

R
örelsestyrd handtork – finns det handtork eller används pappersservetter 

E
ngångsartiklar – plast/pappm

uggar, portionspaket m
ed sm

ör, plast/pappbestick, plast/papptallrikar  
U

ppm
aningar – finns skriftlig uppm

aning om
 handlade för ekologisk hållbar utveckling (t.ex. lapp i m

atsalen som
 uppm

anar till att inte ta m
er än m

an orkar äta) 
K

om
m

entarer – m
öjlighet att utveckla svaret, precisera vad som

 finns  
!
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Bilaga 3. Informationsbrev och medgivandeblankett  

Information om en studie om hållbar utveckling  

Jag är en lärarstudent som går sjunde terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 
examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet.  

I studien studeras skolans arbete för ekologisk hållbar utveckling och hur detta yttrar sig i 
skolmiljön.  

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att intervjua dig under ett möte i skolan. Jag 
kommer att samla in data genom min intervju och genom observation av den fysiska miljön på 
skolan. Jag kommer att använda en diktafon vid intervjun och en kamera kommer att användas 
vid observationen för att kunna dokumentera skolmiljön. Inga personer kommer att 
dokumenteras med kameran.  

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 
samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 
konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 
för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du under 
blanketten och lämnar denna till mig vid intervjun. Om du har ytterligare frågor angående studien 
går det bra att kontakta mig eller min handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Studiens handledare: Helena Häll, universitetsadjunkt, e-post: helena.hall@engelska.uu.se  

 

 

Uppsala 19 april 2019��

Siri Rällfors, siri.israelssonrallfors.8033@student.uu.se  

 

 

 

 
 
 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet  
Box 2136, 750 02 Uppsala 
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Medgivande till deltagande i en studie  

Studien, som kommer att handla om hållbar utveckling, kommer att utföras inom ramen för ett 
examensarbete. Studien utförs av Siri Rällfors som går sjunde terminen på lärarprogrammet, 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag, som rektor, medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas 
i skolmiljön samt att den ljudupptagning som görs kommer att analyseras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 
data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål.  
 
Mitt namn: .......................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................  
Ort och datum  
 
 
.......................................................................  
Underskrift  
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