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Syftet med studien är att ur pedagogers perspektiv undersöka vilka faktorer som lärarna 
anser är centrala för att arbetet med Grön Flagg ska leva vidare i skolverksamheten. 
Studien är en fallstudie av kvalitativ art, där intervjuer, observationer och 
dokumentanalys har kombinerats. Studien har utförts på två olika skolor. Resultatet av 
studien visade att det fanns fyra olika faktorer; pedagogernas miljöintresse, skolornas 
närmiljö, drivande person samt arbetssätt, som pedagogerna ansåg vara viktiga för att 
driva Grön Flaggprojektet vidare på skolorna. Våra slutsatser är att det är pedagogernas 
miljöintresse som legat till grund för starten av Grön Flagg och att skolans närmiljö 
påverkat pedagogernas syn på att förmedla miljömedvetenhet till eleverna. Likaså 
framkom det att det anses vara viktigt att det fanns en drivande person i projektet, som 
har det övergripande ansvaret liksom vikten av att ha ett fungerande arbetssättet. Av 
dessa fyra faktorer visade det sig att arbetssätt är den faktorn som är viktigast för att 
Grön Flagg ska kunna leva vidare i skolverksamheten.  
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This study comprises a pedagogical perspective of driving forces when working with 
the environmental project ”Grön Flagg” in school. A case study approach, based on 
interviews with teachers, observations and document analysis, was performed on two 
schools in mid-Sweden. This study shows that teachers find four factors determining the 
work with the ”Grön Flagg” project important; teachers own interest in environmental 
issues, the school location, committed staff and working methods. We conclude from 
this study that it is the teachers own environmental interest that initates the work with 
”Grön Flagg” in the schools and further that the location of the school influences the 
development of an environmental consciousness among the children. A committed 
person in charge is important to maintain the environmental work in the schools 
together with the use of different working methods for the ”Grön Flagg” project. Our 
conclusion is that working methods is the most important factor determining how 
successful the ”Grön Flagg” project will be in a school. 
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1. Bakgrund 

I detta avsnitt introduceras studien genom att en beskrivning av bakgrunden ges som 
leder fram till syftet med studien. Vidare kommer de teorier presenteras som ligger till 
grund för resultat och analyser. 

1.1 Inledning  

Miljontals människor över hela världen tvingas på flykt från sina hem på grund av 
torka, stormar och översvämningar. Dagligen kommer vi genom media i kontakt med 
larmrapporter om vår miljö och hur den ständigt försämras på grund av vårt sätt att leva. 
Om vi inte ändrar våra levnadsmönster är det inte fråga om vi står inför en katastrof, 
utan hur stor den blir, när den kommer och var den kommer att slå hårdast. 
Klimatförändringar har alltid förekommit på vår jord, men skillnaden mot tidigare är att 
den klimatförändring som nu sker orsakas av människan. Problemen drabbar oss alla. 
Vi står inför en kris om jordens resurser skulle ta slut och då kan vi inte längre leva kvar 
på jorden. Det är upp till människan att förbättra miljön. Kraven ställs inte bara på 
staten och näringslivet utan det är även upp till varje individ att arbeta för en bättre 
miljö. Sverige är ett av de länder som är ledande i världen när det gäller miljöpolitik och 
miljöåtgärder (www.svt.se 071212). Förutsättningarna borde vara stora för att den 
svenska skolan ska få en betydande roll i miljöarbetet. 
 
Det är dagens elever som är framtidens samhällsmedborgare och brukare av jordens 
resurser. Vi lärare skall lägga grunden till en förståelse hos elever om hur vårt beteende 
och livsstil påverkar miljön. I läroplanen står det att eleverna skall utbildas till 
ansvarstagande individer och få kunskaper om hur en god miljö skall kunna bibehållas. 
För att kunna bevara en god miljö bör eleven ha omsorg och respekt för sin närmiljö, 
även kunna använda sig av kunskapen i ett vidare perspektiv. Genom kunskaper kan 
eleven få förståelse för hur deras livsstil kan påverka miljön utifrån de val de gör. Lärare 
bör sträva efter att skapa ett engagemang hos eleverna vad det gäller miljöfrågor som i 
sin tur kan leda till en förståelse för jorden och miljöns sårbarhet. Ett sätt att arbeta med 
detta är Grön Flagg, ett projekt med givna strukturer som skolan kan använda sig av i 
miljöundervisningen. 
 
Grön Flagg är den största miljöutmärkelse en skola kan få i Sverige. Flaggan är ett 
synligt bevis på att skolan prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete i sin dagliga 
verksamhet. För att få behålla flaggan krävs det att skolan kontinuerligt arbetar mot 
miljömål för att på så sätt utveckla och förbättra sitt miljöarbete. En annan del av Grön 
Flagg är att eleverna skall kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra 
elever och lärare. De skall också sträva mot att ha förmåga att diskutera och 
argumentera utifrån olika ämnen och frågor som tas upp i projektet, likaså kunna lyssna 
och skapa sig en uppfattning om situationen eller ämnet och utifrån det kritiskt granska 
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och ifrågasätta. Dessa egenskaper är viktiga för att kunna bedriva ett givande 
miljöarbete.  
Vi anser att det är viktigt att bedriva miljöarbetet i skolverksamheten eftersom miljön är 
så avgörande för vårt och kommande generationers liv. Därför tycker vi att det är 
nödvändigt att det finns bra arbetssätt för hur pedagoger skall implementera detta i den 
dagliga undervisningen. Skall dagens skolungdomar kunna förstå och ta till sig 
information i den här frågan så måste miljöarbete finnas med redan i tidiga åldrar. 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att ur pedagogers perspektiv undersöka vilka faktorer som är 
centrala för att arbetet med Grön Flagg skall leva vidare i skolverksamheten.  

1.3 Litteraturgenomgång 

1.3.1 Grön Flagg 
Grön Flagg startade i Sverige 1996 och drivs genom organisationen Håll Sverige Rent 
och Naturvårdsverket. Grön Flagg är den svenska grenen av Eco-School som finns i ett 
40-tal länder runt om i välden. Eco-School i sin tur drivs av Foundation for 
Enviromental Education (FEE) som är ett internationellt samarbetsorgan som startade 
sin verksamhet 1981. Eco-School har tagit fram gemensamma principer som är deras 
internationella riktlinjer vilket har sitt ursprung i miljöledningssystemen EMAS och 
ISO 14001, www.naturvardverket.se . 
 
Grön Flagg är ett projekt för miljöcertifiering av främst förskola, grundskola och 
gymnasium. I Sverige finns det drygt 1300 förskolor och skolor som är med i nätverket 
och 900 av dessa har fått den gröna flaggan. Grön Flagg strävar efter att utifrån barns 
och ungdomars perspektiv följa principerna i ett miljöledningssystem. Meningen är att 
alla i verksamheten skall omfattas av Grön Flagg. Det viktiga i Grön Flagg är att elever 
finns med i planeringen och genomförandet av själva miljöarbetet, från formuleringen 
av mål till genomförandet och sedan rapportskrivandet. För att markera projektets 
demokratiska utåtriktade karaktär så bör också en förtroendevald kommunalpolitiker ha 
tagit del av anmälan. Anmälan till deltagande i Grön Flagg görs på en 
anmälningsblankett som sänds in till Håll Sverige Rent. Efter anmälan betalas en 
engångssumma. Tidigast efter ett halvår räknat från det datum som Håll Sverige Rent 
tagit emot anmälan till Grön Flagg kan sedan skolan eller förskolan redovisa sitt arbete. 
Rapporten ska innehålla en sammanfattande beskrivning av miljöarbetet kopplat till 
skolan eller förskolans valda miljömål. I dokumentationen av arbetet kan till exempel 
protokoll från miljörådet och lämpliga fotografier finnas med. Därefter värderas arbetet 
av Håll Sverige Rent och vid godkännande så tilldelas sedan skolan eller förskolan ett 
miljöcertfikat och en grön flagga som är det synliga beviset på ett godkänt miljöarbete. 
För att få behålla den gröna flaggan måste skolan gör en återanmälan till Håll Sverige 
Rent, där man anger fem nya miljömål. www.hsr.se/sa/node.asp?node=80. 
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När skolan ska börja sitt Grön Flaggarbete väljer de ett av fem teman vilka är kretslopp, 
vatten, energi, skog samt livsstil och hälsa. Man formulerar sedan fem miljömål för det 
valda temat. Förhoppningen är att skolan ska arbeta med alla fem teman. Ett tema kan ta 
mellan 6-18 månader. Målen skolan arbetar fram ska vara realistiska och anpassade till 
hela skolverksamheten. Tanken med de fem miljömålen är att projektarbetet ska hjälpa 
skolan till att få en god gemenskap, arbeta mot samma mål, vara verktyg till att nå 
målen i läroplanen, sporre i det dagliga arbetet och att hitta ett bra arbetssätt som är 
inriktat på miljö- och hållbart arbete. När målen är bestämda ska man skapa åtgärder till 
varje mål. När målen är fastställda ska åtgärder skapas för respektive mål. Skolan söker 
då Grön Flaggcertifikat genom att rapportera in sitt val av tema och sina miljömål till 
organisationen Håll Sverige Rent. Skolan ska därefter sammanställa och förklara för att 
tydliggöra hur arbetet bedrivs och efterlevs i den dagliga verksamheten. Grön Flagg 
strävar i sin verksamhet efter att nå en uthållig utveckling samt att skapa engagerade 
elever och personal i miljöarbetet inom skolans verksamhet. 

1.3.2 Projektarbete 
Skolan ska rusta eleverna till att vara granskande och ifrågasättande på det som händer i 
deras omgivning och i samhället de lever i. Det pedagogiska slagordet på 2000-talet är 
”Livslångt lärande” där eleverna ska få kunskap om såväl den aktuella kunskapen och 
hur de skall skaffa sig nya kunskaper. Projektarbete kan vara ett bra hjälpmedel för att 
få granskande och ifrågasättande elever (Skrøvset & Lund, 2000). Projektarbetet baseras 
på elevernas delaktighet i arbetet vilket Andersson Brolin (2001) menar leder till att 
eleverna får en tydligare förståelse för varför de ska lära sig just den kunskapen. Sträng- 
Haraldsson (1995) anser att det är viktigt att lära eleverna att reflektera över sin kunskap 
och på så vis utveckla en medvetenhet om hur de själva tänker och lär. Utgår 
inlärningen ifrån elevens egna behov får det en helt annan innebörd för eleverna, de 
upplever att de själva äger sin kunskap och det är inte för läraren, arbetsuppgifterna eller 
undervisningen genomförs utan för dem själva. 
 
Enligt Skrøvset och Lund (2000) är grundaren för formen projektarbete Deweys 
anhängare och kollega William H Kilpatrick. Det är utifrån Deweys idéer som 
Kilpatrick beskrev begreppet projektarbete. Idéerna han använde sig av var att 
undervisningen ska leda till nyttig kunskap, erfararenhetsbaserad undervisning, eleverna 
ska vara aktiva både i undervisningen samt sätta egna mål för sitt arbete. Något som 
Kilpatrick anser som extra viktigt var att tyngden ska ligga vid arbetsuppgifterna och 
ämnena som används i arbetet ska vara ett hjälpmedel inte huvuduppgiften.  
 
Illeris (1974) lyft fram projektarbete som en alternativ didaktik samt arbetat fram tre 
olika principer som bör finnas med i ett projektarbete. Dessa är problemorientering, 
deltagarstyrning samt exemplariska principer. Berthelsen (1987:25) har utgått ifrån 
Illeris principer när han beskriver projektarbete på följande sätt. 

Vi definierar projektarbete som ett pedagogiskt arbetsmönster där elever eller studenter - i 
samarbete med lärare och/eller andra – utforskar och behandlar ett eller flera problem i relation till 
de samhällsförhållanden och den verklighet som de ingår i. Detta innebär att arbetet ska ge 
fördjupade upplevelser och insikter, ett bredare perspektiv, att problemet ska angripas och belysas 
från olika synvinklar oberoende av traditionella ämnesgränser och att val av teorier, metoder och 
redskap styrs utifrån de utvalda problemen. Lärarens roll är inte bara att förmedla kunskap, utan 
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läraren ska också i solidaritet med eleverna fungera som initiativtagare, inspiratörer, gränssättare, 
handledare och konsulter. Arbetet ska utmynna i en konkret produkt, som kan vara en muntlig eller 
skriftlig rapport, eller förmedlas genom andra medier eller handlingar. (Skrøvset & Lund, 2000, s, 
32.) 

Skrøvset och Lund (2000) beskriver Illeris tre olika principer och hur de bör ingå i 
arbetsformen projektarbete i skolverksamheten. Den första är problemorientering som 
innebär att arbetet utgår ifrån ett problem. Andersson Bolin (2001) anser att det ger 
eleven möjligheter att sätta in sina kunskaper i ett sammanhang och eleven måste 
reflektera över sin kunskap och på så vis blir kunskapen mindre situationsberoende. 
Kunskapen ska eleverna producera inte passivt konsumera. Enligt Skrøvset och Lund 
(2000) är den andra principen deltagarstyrning och innebär att alla som är med i 
projektarbetet ska vara delaktiga vid både planering, genomförande och bedömning. Det 
är viktigt att eleverna är intresserade av problemet annars tappar de lätt motivationen 
och upplever inte arbetet som sitt. Lärarens uppgift är att styra upp projektarbetet med 
tydliga avgränsningar samt vägleda eleverna så de kan uppnå målen med projektet. 
Deltagarstyrningen anses vara den svåraste principen att arbeta utifrån eftersom det 
krävs mycket av både läraren och eleverna. Saknas detta i projektarbetet kommer det 
säkerligen att uppstå problem inom projektgruppen. Det kan leda till att gruppen får 
svårt att arbeta med projektet och istället blir mer fokuserade på var felen finns eftersom 
arbetet inte fortlöper på ett smidigt sätt (Holmberg & Naessén 1995; Skrøvset & Lund 
2000). Den tredje och sista principen är den exemplariska principen. Utifrån problemet 
som projektarbetet är baserat på gör deltagarna generaliseringar för att komma fram till 
en rimlig lösning på problemet.  
 
Skrøvset och Lund (2000) tar även upp olika typer av projektarbete. De poängterar att 
när man ska arbeta med miljöfrågor ska projekt vara ämnesövergripande för att det ska 
vara hanterbart att arbeta med. Skrøvset och Lund menar vidare att man inte kan 
begränsa ett miljöprojekt till bara ett skolämne på grund av att då blir området för snävt 
att arbeta med och eleverna kan inte sätta realistiska mål på sitt projektarbete. Det är 
viktigt att ett projektarbete planeras utifrån en rimlig tidsram så att det ska vara givande 
för alla deltagare och inte behöva upplevas varken som långdraget eller för avhugget.  

1.3.3 Miljöundervisning 
Lendahls och Runesson (1995) hävdar att läraren har en viktig roll när det gäller 
tillvägagångssättet i förhållande till det ämnet som ska lyftas vid undervisningstillfället 
för att undervisningen ska vara tilltalande och givande för eleverna. Det kan på så vis 
inte finnas något givet facit för hur undervisningen ska bedrivas. Undervisningen bör 
utgå ifrån ämnets innehåll och elevens behov samt sätt att lära vilket Hemberg i 
(Lendahls och Runesson 1995) tar upp som viktigt i undervisningen.  
 
Axelsson (2000) lyfter saknaden av tydliga mål i miljöundervisningen. Lärare skulle 
lättare kunna utforma en undervisning på en rimlig nivå om målen var tydligt angivna. 
Idag är målen i styrdokumenten mycket fria och tolkningsfriheten kan leda till en 
osäkerhet inom området. Det har i sin tur lett till att det hittills har varit de så kallade 
eldsjälarna, de som har starka miljöideologiska värderingar, som har avgjort vad som är 
relevant att ha med i miljöundervisningen. Dysthe (1996) hävdar i de studier som gjorts 
angående inlärning och elevengagemang visar det sig att en kunnig lärare ökar elevernas 
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inlärning och engagemang, likaså om eleverna får vara delaktiga i undervisningen. 
Harlen (1997) instämmer i att en kunnig lärare är en avgörande faktor för 
undervisningen. Författaren menar också att miljöundervisningen inte prioriteras vilket 
leder till att miljöundervisningen blir främmande för eleverna och på så vis 
svårbegriplig för dem. Harlen anser att det är viktigt att introducera vetenskapligt 
förhållningssätt i tidiga åldrar för att eleverna ska få en större inblick i miljöfrågor och 
miljöproblem. Anledningen till att det vetenskapliga förhållningssättet behöver vara 
med i skolundervisningen är för att miljöproblem och miljöfrågor utgår från det när det 
presenteras i media och litteratur. Harlen menar även att det är viktigt att utgå från 
elevernas vardagsföreställningar och poängterar vikten av att eleverna ska kunna tolka 
sina egna och kamraternas vardagsföreställningar för att öka förståelsen för andras 
resonemang och tankar.  
 
Undervisningen bör utgå från elevernas erfarenheter för att den ska upplevas 
meningsfull av eleverna anser Helldén (1994). Har läraren en uppfattning och kunskap 
om elevernas erfarenheter och tankar om det som undervisningen tar upp, kan läraren 
utmana eleverna i sitt lärande. En varierad undervisning är också en bidragande orsak 
till en god inlärning vilket Dysthe (1996) och Helldén vidhåller. Undervisningen inom 
miljöfrågor bör bland annat bedrivas genom diskussioner inom elevgruppen. För att 
eleven ska tydliggöra dennes tankar och blir medvetna om hur deras kamrater tänker 
Helldén (1994). Axelsson (2000) menar att miljöproblemens komplexitet leder till att 
det är svårt för läraren att planera undervisningen så det blir meningsfullt för eleverna. 
Sjøberg (2000) hävdar att miljöundervisningen omfattar för mycket för att det ska vara 
greppbart för läraren. Han anser samtidigt att miljöfrågor spelar en viktig roll i dagens 
skolundervisning fast omfånget leder till att det är svårt att prioritera och planera. Har 
läraren en positiv attityd till undervisningen skapas det en god inställning till ämnet och 
kunskap kan lättare tillgodoses.  



   6 
 

2. Metod 

I detta avsnitt redovisas de metoder som använts i studien. Vidare kommer studiens 
urval, genomförande, trovärdighet samt forskningsetik att presenteras. 

2.1 Metodval 

2.1.1 Kvalitativ metod 
Det finns enligt Trost (2005) olika undersökningsmetoder att använda sig av i en 
vetenskaplig studie. De två vanligaste metoderna är kvalitativ samt kvantitativ metod. 
Trost beskriver att kvalitativa metoder används till exempel då avsikten är att studera 
uppfattningar, åsikter eller upplevelser. Patel och Davidsson (2003) beskriver en 
kvalitativ metod som att man koncentrerar sig på karaktären och egenskaperna hos 
någonting ofta med hjälp av observationer, intervjuer samt text- och bildanalyser.  
 
Den kvantitativa metoden används istället när syftet med undersökningen är att nå 
kvantifierbara resultat exempelvis genom experiment eller statistiska analyser (Bell, 
2000). Den kvantitativa metoden innebär att mindre information rörande fler 
undersökningsenheter samlas in. Detta ger en större bredd men en mindre förståelse för 
det objekt forskningen berör (Holme & Solvang, 1997). 
 
För att uppnå syftet med studien valdes den kvalitativa undersökningsmetoden då studien 
kommer att bygga på åsikter och uppfattningar framför statistiska analyser.  

2.1.2 Fallstudie 
Då syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som lärarna anser är centrala för 
att arbetet med Grön Flagg ska leva vidare anser vi att fallstudie är mest lämpad för 
studien. En fallstudie innebär enligt Merriam (1994) att man koncentrerar sig på en enda 
företeelse eller situation och att man med detta angreppssätt strävar efter att belysa 
samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller situationen ifråga. 
”Fallstudie är en beteckning som innebär att vi gör en undersökning på en mindre 
avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller 
situation” (Patel & Davidsson, 2003, s.54). En kvalitativ fallstudie bygger i stor 
utsträckning på att informationen hämtats från intervjuer, observationer och dokument 
av olika slag. Det gör att det som är den ena metodens svaghet kan vara den andras 
styrka (Merriam, 1994).  
 
En fallstudie kan enligt Merriam (1994) vidare beskrivas genom dess specifika 
egenskaper. En granskning visar att egenskaper såsom att de är partikularistiska, 
heuristiska och induktiva är utmärkande för fallstudier och då specifikt kvalitativt 
inriktade fallstudier. Med att en fallstudie är partikularistisk menas att den inriktar sig 
på en viss situation, företeelse, metod/arbetssätt eller person. I studien kan detta 
beskrivas i form av att det är arbetssättet med Grön Flagg som är utgångspunkten. Att 
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en fallstudie är heuristisk innebär att den kan öka läsarens förståelse av den företeelse 
som studeras. Merriam (1994), menar att den kan generera nya betydelser eller bekräfta 
det man från början visste eller trodde sig veta. Vi anser att studien är heuristisk då vi 
antog att det måste finnas faktorer som gör att ett projekt lever. Att en fallstudie är 
induktiv betyder att den till största delen inriktar sig på induktiva resonemang. 
Motsatsen till induktivt är deduktivt. Vetenskaplig undersökning kan enligt Yin (2003) 
delas upp i just dessa två angreppssätt. Rienecker och Jørgensen Stray (2002) beskriver 
att med ett deduktivt arbetssätt prövas, bekräftas eller avvisas data utifrån befintliga 
teorier. Medan det med ett induktivt angreppssätt är tvärtom att empiriska data 
behandlas med hjälp av teorier, begrepp och modeller. Syftet med denna studie är att 
försöka hitta faktorer som är centrala för att arbetet med Grön Flagg skall leva vidare. 
Studien ses som induktivt i det avseendet att det är empirisk data som samlats in för att 
sedan behandlas utifrån befintliga teorier och modeller. Eventuellt kan vissa delar av 
studien anses vara av deduktivt slag då det är möjligt att Grön Flagg som arbetsmetod 
påverkar vilka faktorer som är centrala för att det ska leva vidare. Dock anser vi att det 
till största del är empirisk data som behandlas med analysmetoder, begrepp och 
modeller vilket är av induktivt slag.  

2.1.3 Datainsamlingstekniker 
För att samla in data används olika datainsamlingstekniker (Ejvegård, 1996). Den data 
som samlas in kan vara av antingen primär eller sekundär form. Att söka primärdata 
innebär att gå till den ursprungliga källan av något medan sekundärdata innebär att man 
använder någon typ av information som någon annan har hämtat ifrån en ursprunglig 
källa (Nyberg, 2000). De tekniker som används för att uppnå syftet med denna studie 
genererar både sekundär- och primärdata. För att samla in primärdata har teknikerna 
intervju och observationer använts och för att samla in sekundärdata har 
dokumentstudier använts.  
2.1.3.1 Intervjuer 

Intervjuer används ofta för att samla in fakta angående faktorer såsom, uppfattningar, 
kunskap och åsikter hos en grupp individer (Bell, 2002). Vidare menar Bell att 
intervjuer även kan ge icke verbal information såsom respondenternas sätt att besvara 
frågor, minspel och betoning. För att komma ihåg allt som sägs under en intervju kan 
löpande anteckningar föras eller så kan intervjun bandas. Fördelen med att banda 
inspelningarna är att man i efterhand kan skriva ner intervjuerna för att få en överblick 
av materialet (Ejvegård, 1996). Ejvegård varnar dock för att bandspelaren kan vara 
hämmande för vissa individer samt att det kan ta tid att transkribera det insamlade 
materialet. Intervjuerna i denna studie bandades då vi ansåg att fördelarna övervägde 
nackdelarna.  
 
Ejvegård (1996) vill betona vikten med förberedelser inför en intervju. Det är av yttersta 
vikt att intervjuaren, innan eller i början av intervjun, tydliggör faktorer såsom syftet 
med intervjun, hur intervjumaterialet kommer att användas med mera. Detta för att 
respondenterna ska känna sig så bekväma som möjligt.  
 
Intervjuer förekommer i olika former såsom strukturerade, halvstrukturerade samt 
ostrukturerade. Merriam (1994) menar att det mest förekommande sättet att avgöra 
vilken typ av intervju man ska använda sig av bör grunda sig på den grad av struktur 
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man vill ha i resultatet. Strukturerade intervjuer innebär enligt Merriam att intervjuaren 
gör en muntlig version av en enkätundersökning och detta används ofta när ett stort 
urval människor ska utfrågas eller när kvantifiering av resultaten är viktiga. 
Ostrukturerade intervjuer i sin tur används när intervjuaren inte har tillräckligt mycket 
information om en företeelse för att kunna ställa relevanta frågor. Därmed innehåller 
den ostrukturerade intervjun inga färdigformulerade frågor utan är av mer undersökande 
form menar Merriam. En halvstrukturerad intervju är i sin tur en form av mix av de två 
föregående och utgår ifrån att respondenterna beskriver sin verklighet på olika sätt. 
Intervjun är strukturerad till en viss grad men utrymme ges för att följdfrågor skall 
kunna ställas och frågor kan förtydligas om oklarheter uppstår (Bell 2002). Vi valde att 
använda oss av en halvstrukturerad intervju med ett fåtal huvudfrågor och där vi kunde 
följa upp med ytterligare frågor, se bilaga 1. Bell (2002) påpekar att en nackdel med 
intervjuer är att de kan vara tidskrävande. Dahmström (1991) menar att en nackdel med 
intervjuer är att det finns risk för intervjuareffekt, där personen som intervjuar medvetet 
eller omedvetet påverkar respondenten. 
2.1.3.2 Observationer 

Enligt Dahmström (1991) innebär observationer att en observatör studerar en händelse 
eller en aktivitet för att få information kring den. Patel och Davidsson (2003) menar att 
observationer i första hand är lämpliga för att lagra information inom områden som 
berör beteenden och skeenden i naturliga situationer såsom känslouttryck, verbala 
uttryck samt fysiska handlingar. Observationer fungerar ofta som ett komplement till 
andra tekniker, exempelvis för att bekräfta information som kommit fram i intervjuer 
(Dahmström, 1991).  
 
Det finns flera sätt att genomföra observationer på menar Patel och Davidsson (2003). 
På samma sätt som att intervjuer kan vara strukturerade och ostrukturerade varierar även 
observationer efter grad av struktur. Oavsett vilken typ av observation som används 
finns det enligt Patel och Davidsson tre frågor att ta ställning till. Vad ska observeras?, 
Hur ska observationerna registreras? samt Hur ska vi som observatörer förhålla oss?  

 

Strukturerade observationer förutsätter att problemet är väl definierat och att man från 
början vet vilka situationer och beteenden som ska ingå i observationen. Detta utförs 
mestadels med ett observationsschema. Ostrukturerade observationer används istället 
när man vill inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst område och 
innebär att du som observatör ska registrera allting som sker utan att använda sig av 
definierat observationsschema (Patel & Davidsson, 2003). Vid observationerna valde vi 
att använda oss av halvstrukturerade observationer utformade efter det som framkommit 
ur intervjuer och dokumentstudier. 
 
Ytterligare en aspekt som är nödvändig vid genomförande av observationer är 
relationen mellan observatören och den som observeras. Man kan som observatör välja 
flera olika förhållningssätt medan man samlar in information. Detta kan vara allt från 
fullständig deltagare till fullständig observatör (Merriam, 1994). Valet föll på 
fullständiga observatörer då vi ansåg att det var den mest fördelaktiga för denna studie. 
Det är dock viktigt att beakta de nackdelar som finns med observationer, exempelvis 
risken att en person som observeras då denne utför en aktivitet kan dennes beteende 
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ändras. Om observatören själv deltar i aktiviteten kan även denne påverka det som sker 
(Patel & Davidsson, 2003).  
2.1.3.3 Dokumentstudier 

Vid insamling av information som samlats in via andra kanaler än intervjuer och 
observationer används termen dokumentstudier. Dokument definieras som offentliga 
handlingar, personliga källor och fysiska lämningar och utgör den tredje huvudsakliga 
informationskällan vid fallstudieforskning (Merriam, 1994). Merriam beskriver vidare 
användandet av dokumentärt material som likvärdigt med användandet av intervjuer och 
observationer. ”Vare sig det handlar om forskning på fältet eller i biblioteket, styrs 
datainsamlingen av idéer och tentativa hypoteser” (s.127).  
 
Konsten att hitta relevant information är enligt Merriam (1994) till viss del beroende på 
forskarens förmåga att analysera frågeställningen på ett kreativt och fantasifullt sätt. I 
likhet med andra källor har dokument sina för- och nackdelar. Detta då de tagits fram i 
annat syfte än för forskning kanske de inte passar in i den aktuella undersökningen 
vilket gör att det då kan vara svårt att avgöra dess trovärdighet. Men då de har en 
existens som är oberoende av syftet med en vetenskaplig undersökning anser Merriam 
att dokumenten inte påverkas av själva forskningen och således är en bra utgångspunkt 
för kvalitativa fallstudier. Dokumentstudien gav oss möjlighet att studera materialet från 
skolornas miljöråd samt dokumentationer skolorna gjort i samband med rapporteringen 
till Håll Sverige Rent.  

2.2 Urval  

Bell (2000) beskriver urvalsprocessen vid mindre undersökningar med att man som 
forskare ofta får nöja sig med att utfråga de personer som är tillgängliga och vill ställa 
upp. Detta menar Bell är acceptabelt under förutsättningen att man ger en klar och 
tydlig redogörelse för hur urvalet gått till samt att man är medveten om vilka 
begränsningar det innebär.  
 
Studiens urval av respondenter skedde genom hemsidan för Grön Flagg där skolor som 
arbetar med Grön Flagg fanns presenterade. Utifrån dessa gjordes inledningsvis urvalet 
utifrån skolans geografiska läge. Detta för att vi skulle ha möjlighet att genomföra 
intervjuer samt observationer på plats. Skolor som vi kontaktade valdes sedan efter 
följande kriterier: 
 

• Skolan ska ha jobbat med Grön Flagg under minst 2 år. Detta då det tar ca 1 år 
att komma igång med arbetet.  

 
• Pedagoger som skall intervjuas skall ha jobbat med Grön Flagg i minst 2 år. 

 
Utifrån de skolor som uppfyllde dessa kriterier var det två skolor som var tillgängliga 
under den tid då studien skulle genomföras, vilket gjorde att det slutgiltiga valet föll på 
dessa två. Urvalet av pedagoger som medverkade i studien utsåg skolorna själva utifrån 
tillgänglighet. Vi bad dock om att inte bara få intervjua den i personalen som hade 
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huvudansvaret för Grön Flaggprojektet. Av de fem som intervjuades var det endast en 
som var ansvarig för projektet på sin skola.  

2.3 Genomförande 

2.3.1 Förberedelser  
Kontakt togs med skolorna via telefon i god tid innan intervju- och 
observationstillfällena. Vid detta tillfälle presenterade vi oss samt vårt syfte med 
studien. Vidare informerades respondenterna om villkoren för deltagandet, frivillighet 
samt anonymitet. Plats och tid för genomförande av intervjuer samt observationer 
bestämdes. För att vara väl förberedda inför intervjuerna och observationerna skickade 
de båda skolorna över material i form av stipendier, protokoll från miljöråd, 
lektionsplaneringar samt rapporter med mera. Vid samtal med respondenterna betonades 
att materialet från intervjuerna samt observationerna endast skulle bearbetas av oss, 
likaså förklarades det att materialet skulle förstörs efter arbetets avslutande.  
 
Vidare förberedelser skedde genom litteraturstudier inom områdena Grön Flagg, 
Projektarbete, Elevers lärande samt Miljöundervisning. 
 
Materialet som skickats till oss tillsammans med de litteraturstudier som genomfördes 
låg sedan till grund för de frågor som ställdes på intervjuerna, se bilaga 1.  

2.3.2 Intervjuer 
Typen av intervjuer var halvstrukturerade intervjuer och utgick från fyra öppna 
huvudfrågor som kompletterades med följdfrågor om pedagogernas svar behövde 
utvecklas eller förtydligas. Ordningsföljden på frågorna var densamma vid samtliga 
intervjuer likaså ställdes frågorna ordagrant vid varje intervjutillfälle. Intervjuerna 
genomfördes vid tre olika tillfällen och varade cirka 30 minuter vardera. Intervjuerna 
skedde i avskilda rum på skolan som pedagogerna hade valt, då vi ville undvika att bli 
störda under intervjun. Vi valde att inledningsvis läsa upp frågorna innan vi startade 
bandspelaren, detta för att ingen fråga skulle komma som någon överraskning. Därefter 
följde intervjufrågorna (se bilaga 1) samt de följdfrågor som uppkom utifrån 
pedagogernas svar. Vid intervjuerna var vi båda närvarade men en och samma person 
höll i intervjuerna medan den andre satt bredvid och observerade. Detta för att skapa en 
strukturerad och tydlig intervju för respondenterna och för att det inte skulle kännas 
förvirrande om båda ställde frågor. Dessutom förde den som satt bredvid och 
observerade anteckningar om bland annat kroppsspråk som komplement till 
bandinspelningen av intervjun. Vid första tillfället intervjuades en pedagog individuellt. 
Vid de andra tillfällena intervjuades pedagogerna två och två, andledningen var 
pedagogernas pressade tidschema.  
 
Efter avslutade intervjuer transkriberades intervjumaterialet för att göra det mer 
överskådligt inför analysen.   
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2.3.3 Observationer 
Som ett komplement till intervjuerna genomfördes även observationer. Dels i samband 
med intervjuerna samt för att bekräfta information som framkommit under intervjuerna. 
Syftet med observationerna var att ta del av lärares och elevers agerande och inte enbart 
förlita på den beskrivningen av arbetssättet som framkommit vid intervjuerna och vid 
dokumentstudierna.  
 
Observationerna genomfördes i form av studiebesök. Dels blev vi visade runt och dels 
fick vi fri tid att själva gå runt och se hur arbetet fortlöpte. Vi visades runt i skolskogen 
och i skolträdgården, i skolskogen hade en klass idrott. När vi gick runt själva 
observerade vi förskoleklassen när de hade fruktstund. Eleverna på skolan var 
informerade om att de skulle få besök men ej vilket syfte det hade. Detta för att få en så 
opåverkad verifiering av arbetet med Grön Flagg som möjligt.  
 
Observationerna var halvstrukturerade. Vi hade inte ett färdigt observationsschema men 
ändå sammanställd information från intervjuerna. Detta var utgångspunkt vid 
observationerna som sedan kompletterade med så mycket information som möjligt. Då 
syftet ej var att observera en viss utvald aktivitet utan mer i form av ett studiebesök 
ansågs metoden som fullständiga observatörer var den mest fördelaktiga.  

2.3.4 Dokumentstudier 
De dokumentstudier som genomfördes var av dokument såsom stipendier, protokoll 
från miljöråd, lektionsplaneringar samt rapporter. Dokumenten togs emot i god tid före 
intervjuerna för att vi skulle kunna vara mer förberedda med eventuella följdfrågor och 
således få ut mer av intervjuerna. Detta ansåg vi var särskilt viktigt då det var relativt få 
intervjuer som skulle utföras.  

2.4 Analys  

I en kvalitativ studie sker insamling och analys av information parallellt (Merriam, 
1994). Hon menar att analysen startar vid den första intervjun, under den första 
observationen eller då dokument läses för första gången.  
 
Analys av information är den process som går ut på att skapa mening av informationen 
(Merriam, 1994). Syftet med analysarbetet är enligt Backman (1998) att ordna den 
insamlade datan och att ge systematik och överskådlighet. Vi inledde därför analysen 
genom att utarbeta en falljournal vilket innebär en sortering av informationen av det 
material som framkommit i studien. Målet under analysfasen är enligt Merriam att man 
ska kunna hitta specifik information. Det finns dock inte någon given mall för hur 
analysen och tolkningen av en kvalitativ studie ska ske (Trost, 2005). Flera analys- och 
tolkningsnivåer är tänkbara i en fallundersökning menar Merriam. Det kan i vissa fall 
till och med vara så att själva falljournalen är den som blir resultatet av analysen. Vad 
som gör det till en fallstudie är den berättande struktur som används för att presentera 
informationen. Trost, (2005) menar att det är fantasi och kreativitet som är redskapen 
för forskaren vid bearbetningen av materialet i en kvalitativ studie.  
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Vid analysen användes beskrivningar och reflektioner från det empiriska materialet från 
dokumentstudierna, intervjuerna samt observationerna. Vid analysen utgick vi från 
syftet med studien: ”Vilka faktorer som är centrala för att arbetet med Grön Flagg ska 
leva vidare i skolverksamheten?”  
 
Vi skrev syftet på ett stort ark och placerade detta centralt på bordet. Därefter klippte vi 
ut de citaten ur vårt transkriberade material som vi ansåg vara faktorer som drev 
projektet. Vi gick vidare med att ordna citaten med dem som var besläktade med 
varandra och gav varje kategori en rubrik. Vidare kategoriserade vi de framkomna 
rubrikerna vilket ledde oss fram till våra slutkategorier vilket blev fyra stycken. Dessa 
kategorier är; pedagogernas miljöintresse, skolans närmiljö, drivande person samt 
arbetssätt. 

2.5 Trovärdighet 

Oberoende av vilka metoder som används vid insamling av information, bör deras 
trovärdighet granskas. Trovärdighet beskrivs i form av reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet står för hur pålitligt ett mätinstrument är, vilket vill säga i vilken grad 
samma resultat fås om mätningarna upprepas under liknade omständigheter (Bell, 
2000). En undersökning med god reliabilitet kännetecknas alltså av att resultaten blir 
detsamma ifall undersökningen genomförs på nytt av en annan forskare. Validitet avser 
att det som skall mätas verkligen är det som mäts. Strävan bör således vara att uppnå en 
så hög reliabilitet och validitet som möjligt (Bell, 2000). För att öka trovärdigheten i 
studien utfördes intervjuerna av en och samma person, dessutom ställdes samma frågor i 
exakt samma ordningsföljd vid alla intervjutillfälle. Vidare har allt material som 
framkommit ur intervjuer, observationer samt vid dokumentstudier bearbetats 
gemensamt. 

2.6 Forskningsetik  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram grundregler för forskningsetik inom humaniora 
och samhällsvetenskap. De fyra kraven är följande; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Information skall ges till 
respondenterna om villkoren för deltagandet, frivillighet och att de har rätt att avbryta 
sin medverkan när helst de vill. De skall upplysas om att de är anonyma i studien och att 
all data förvars på så sätt att ingen utomstående kan komma åt det. Inte heller skall 
uppgifter i materialet som insamlats för forskningsändamålet användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. I studien har stor hänsyn tagits 
till dessa krav vilket är redovisat under punkt 2.3.1.  
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2.7 Fallbeskrivning 

Vid val av fallstudie som undersökningsstrategi bör en fallbeskrivning presenteras 
(Patel & Davidsson, 2003). I denna studie är fallbeskrivningen begränsad till två skolor 
och hur de bedriver sitt arbetar med Grön Flagg, vilket beskrivs här nedan. De kriterier 
som låg till grund för valet av dessa skolor presenteras under 2.2 Urval. Beskrivningen 
av skolorna följer nedan: 
 
Skola 1 

Skolan är belägen i utkanten av en medelstor stad i Sverige och har ett naturreservat och 
ett skogsparti i sin närhet där eleverna och personalen på skolan tillsammans utformat 
en skolskog. Skolan har cirka 270 elever från förskoleklass till årskurs fem. Skolan har 
varit Grön Flaggcertifierade sedan 2001 med undantag av några år då projekt var 
vilande. 2005 startade projektet igen och de har sedan dess arbetat med kretslopp, 
livsstil och hälsa samt energi som tema. Idén till Grön Flaggarbetet på skolan kom från 
förskolepersonal i området som aktivt arbetat med projektet ett antal år.  
 
Skola 2 

Skolan ligger i en liten by på landet. De har ett skogsparti i sin närhet där skolan skapat 
en skolskog som används flitigt i verksamheten. Skolan har cirka 100 elever från 
förskoleklass till årskurs sex. Skolan har varit Grön Flaggcertifierade sedan 2002 och 
har sedan dess arbetat med följande teman; kretslopp, vatten, skog samt livsstil och 
hälsa. Grön Flaggarbetet startade efter att en pedagog på skolan kommit i kontakt med 
projektet genom sin sons skola. Pedagogen presenterade idén för personalen på skolan 
som tyckte att det verkade intressant eftersom de redan hade ett inarbetat miljötänkande 
på skolan.  
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3 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet som framkommit ur intervjuerna, vid 
observationerna samt vid dokumentanalysen. Vid analysarbetet urskiljdes fyra faktorer 
som drivande för Grön Flaggarbete. Dessa är; pedagogernas miljöintresse, skolans 
närmiljö, drivande person samt arbetssätt.  

3.1. Pedagogernas miljöintresse 

Det visar sig att pedagoger som arbetar med Grön Flagg har ett stort miljöintresse och 
själva lever nära naturen. Deras miljöintresse vill de gärna använda sig av i 
verksamheten och med det inspirera eleverna till att känna och uppleva naturen. ”Man 
är intresserad själv, man känner för den livsstilen och att man har den ambitionen att 
arbeta med miljön.” Pedagogernas miljöintresse präglar miljöarbetet i skolan och de 
uttrycker en stolthet över sitt Grön Flaggprojekt. Pedagogerna menar att det egna 
miljöintresset har sitt ursprung i den personliga livsstilen. ”Vi tror på det själva och att 
vi vill medvetenhetsgöra det för eleverna.” De poängterar vikten av att föra 
miljöintresset vidare till eleverna så att de blir medvetna om vilka konsekvenser den 
egna livsstilen kan påverka miljön. ”Man vill ju att naturen ska vara ren och få alla att 
hjälpa till, vara sparsamma.” Pedagogerna uttrycker att deras undervisning bör vara 
inspirerad av deras miljöintresse för att skapa en förståelse och ökad insikt för miljön 
hos eleverna. Vid observationerna såg vi att de driver en varmkompost där elever och 
personal komposterar skal och äppelskrottar. Både personal och elever är insatta i 
källsortering och de använder sig av returstationen i närheten. 

3.2. Skolans närmiljö 

Pedagogerna menar att närmiljön påverkar deras syn på miljöarbetet och vill att det ska 
synas i skolans undervisning. De anser att skogen och naturreservaten som finns vid 
skolan har påverkat deras sätt att tänka på miljön och att miljötänkandet redan fanns 
innan Grön Flagg initierades på skolan. Pedagogerna hade redan ett dagligt utbyte av 
skogen i verksamhen och de har tillsammans med eleverna arbetat fram en skolskog 
som de ofta besöker. De betonar att detta inte bara ska ske vid särskilt tema utan vara en 
naturlig del i den dagliga verksamheten. ”Även om inte skogen är tema så finns den 
alltid med.” Deras omgivning är en sporre för deras arbete. ”Sen har vi ju fina 
naturområde, naturreservat bakom här och det vill man ju att de ska vara rädda om.” 
Pedagogerna uttrycker en önskan om att skapa en känsla för skogen hos eleverna och på 
så sätt få dem miljömedvetna. De visade även sin anlagda skolträdgård där pedagoger 
och elever odlade blommor och grönsaker. Skolskogen och skolträdgården ser 
pedagogerna som ett komplement till undervisningen. 
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3.3 Drivande person 

Grön Flaggarbetet startade på skolorna för att en pedagog kommit i kontakt med det i 
andra verksamheter. Pedagogen presenterade idén för övrig personal och de blev 
intresserade. ”Sen är NN en eldsjäl, så hon har ju drivit och hållit i det jättemycket.” 
Pedagogerna menar på att det måste finnas en person i verksamheten som har 
huvudansvaret, en som driver på arbetet och håller kontakten med organisationen Håll 
Sverige Rent och även ser till att rapporteringen sker i tid. ”Man behöver någon som 
tänker på det lite mer och någon som puttar på.” Finns inte denna person tror 
pedagogerna att det kan finns en risk för att miljöarbetet inte skulle bli kontinuerligt. 
”Så man inte glömmer bort det för att det kommer andra saker emellan som är viktigare, 
som det gör hela tiden så det behöver vara någon som är lite mer fokuserad just på det.” 

Däremot vidhåller de att huvudansvaret inte är knutet till en viss person, utan om den 
som är drivande idag skulle sluta tar någon annan över dess arbetsuppgifter.  

3.4 Arbetssätt 

De båda skolorna har arbetat fram egna arbetssätt enligt Grön Flaggs riktlinjer. Skolorna 
har anpassat arbetssätten efter sin verksamhet och de vidhåller vikten av ett fungerande 
arbetssättet för att projektet ska leva vidare i verksamheten. Nedan kommer en 
beskrivning av de båda skolornas arbetssätt. 
 
Skola 1, i denna verksamhet är det tre ur personalen som är engagerade i Grön 
Flaggprojekt, de planerar och driver arbetet på skolan. Utifrån Grön Flaggs principer 
bedriver skolan miljöråd en gång i månaden som består av elever från årskurs tre till 
årskurs fem. Pedagogerna turas om att delta i miljöråden eftersom de har varierande 
arbetstider och miljöråden är på en bestämd utsatt tid varje månad för att det ska 
stämma överens med den övriga skolverksamheten. Miljöråden planeras av 
pedagogerna och eleverna håller i mötet, rådet väljer ny ordförande och sekreterare 
varje gång. Pedagogerna har märkt att den ökade elevdemokratin har gjort att eleverna 
är mer engagerade och att de framför sina åsikter mer nu än vad de tidigare gjort. ”Vi 
tycker att miljöråden har utvecklats. Eleverna har blivit bättre och de har blivit mer 
engagerade och duktigare på att föra fram sina åsikter och synpunkter mer och mer.” I 
miljörådet tas det upp vilka mål de ska arbeta med och hur de ska nå målen gentemot 
det angivna temat. Temat bestämmer pedagogerna och anpassar det efter den övriga 
verksamheten. Det är eleverna i miljörådet som informerar de andra eleverna om vad 
som bestämts och planerats. 
  
Pedagogerna ansåg att de utformat ett fungerande arbetssätt att driva Grön 
Flaggprojektet. De har inte någon avsatt planeringstid utan planeringen sker när de får 
en stund över från deras andra arbetsuppgifter. ”Just nu har vi haft lite ont om tid men 
vi får försöka träffas lite då och då, kanske två och två.” De har märkt att de gånger de 
har hunnit planera miljöråden har de lättare att få med sig eleverna än de gånger de inte 
har gjort någon planering. Den av de tre pedagoger som är ansvariga för Grön 
Flaggprojektet på skolan sköter även rapporteringen till Håll Sverige Rent. Det innebär 
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att pedagogen sammanställer skolans arbete som har bedrivits inom det bestämda temat. 
Grön Flaggprojektet arbetar hela skolan med under en bestämd miljövecka någon gång 
per läsår. Annars är det miljörådet som driver Grön Flaggprojektet. Pedagogerna som är 
ansvariga för Grön Flaggprojektet tar då hem material och strukturerar upp arbetet åt de 
andra pedagogerna på skolan. De ansvariga pedagogerna upplever att de inte har med 
sig all personal på skolan vilket leder till att de måste driva på personalen för att 
miljöarbetet inte ska avstanna. Utöver miljöveckan anordnar de skräpplockardagar och 
tillfällen de arbetar med sin skolskog. De äldsta eleverna på skolan är med på 
miljödagen som kommunen anordnar en gång per läsår. 
 
Kommunen har skapat ett nätverk mellan Grön Flaggskolorna och träffarna anordnas 
någon gång per läsår. Träffarna är till för att pedagogerna ska inspireras av och inspirera 
andra pedagoger med deras Grön Flaggarbete. ”Det är jättenyttigt att se vad andra gör 
och hur man kan göra, det är ju så att man kan köra fast. Det är väldigt nyttigt att få 
delge varandra idéer.” 
 
Skola 2, i denna verksamhet är all personal involverade i Grön Flaggprojektet. 
Personalen är mycket fri i sitt Grön Flaggarbete inom de gemensamt bestämda ramarna, 
vilket innebär att arbetet lättare kan anpassas efter elevgrupperna. ”Vi har hittat en form 
som är vettig att arbeta efter. Det är liksom inte så mycket merarbete, utan den här 
mallen funkar på en nivå som är rimlig.” 
 
Pedagogerna har utsett en som har huvudansvaret för Grön Flaggprojektet. Uppgifterna 
pedagogen har är att sköta rapporteringen till Håll Sverige Rent vilket också innebär 
insamling av material som rapporten ska innehålla. Pedagogerna anser att det är viktigt 
att det finns någon som har ett övergripande ansvar och kan på så vis driva på arbetet. 
Samtidigt poängterar de att huvudansvaret inte är låst till just denna person, utan skulle 
personen vilja sluta med sitt uppdrag skulle någon annan ta vid. Däremot måste det 
finnas någon med ett övergripande huvudansvar, annars skulle projektet avstanna. 
 
Pedagogerna på skolan arbetar tillsammans fram det tema de ska arbeta efter i Grön 
Flaggprojektet. När temat är bestämt får miljörådet fortsätta arbetet med att strukturera 
upp det. Miljörådet består av två elever från varje klass, från förskoleklass till årskurs 
sex, och två pedagoger som är med och styr upp arbetet. Ordförande och sekreterare är 
elever ifrån årskurs sex och är valda av eleverna på skolan. Miljörådet arbetar fram de 
miljömål som skolan ska arbeta med inom det angivna temat. ”Gör en 
årsskriftsplanering där miljörådet är väldigt involverat i, det är faktiskt de som 
bestämmer den.” Utifrån årsskriftsplaneringen, temat och miljömålen, hjälps 
pedagogerna åt att hitta lämpligt material och arbetsuppgifter. Pedagogerna har delat 
upp arbetet så de har ansvar för arbetet några månader per läsår. De använder sig av 
relevant litteratur, filmer och även bjuder in gäster som är insatta i det aktuella temat. 
När insamlingsarbetet är klart presenterar pedagogerna materialet för varandra. ”Lägger 
fram det på någon arbetseftermiddag, det brukar vara smörgåsbords variant. Och för det 
mesta står det en back i kopieringsrummet där man lägger saker man kan använda.” 
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Pedagogerna hävdar att de har fått ett ökat elevdemokratiskt arbetssätt vilket är 
genomgående i allt Grön Flaggarbete på skolan. ”Meningen att man ska få med 
demokratitänket, eleverna ska vara med och bestämma och se hur man kan påverka.” 

Pedagogen tycks märka att det har påverkat eleverna i deras sätt att vara när det gäller 
att framföra sina åsikter på ett förståndigt sätt. ”Eleverna har blivit mer engagerade, de 
vill gärna informera och ut och prata med de andra eleverna.” Den åldersblandade 
verksamheten som de utgår ifrån i Grön Flaggarbetet har skapat en lugnare stämning på 
skolan. ”Det är en annan bra grej med Grön Flagg det här med blandade grupper, det är 
genomgående när vi gör nåt.” 

 

Skolans Grön Flaggprojektet har även lett till att de har fått ett stipendium av 
kommunen för sitt trogna miljöarbete. Det upplever pedagogerna som något mycket 
inspirerande i deras miljöarbete.  

3.5 Sammanfattning av resultatet 

Likheterna som finns mellan dessa två skolor är framförallt de tre första faktorerna som 
har redovisats. Alla pedagoger som har intervjuats har ansett att personalens 
miljöintresse har varit av stor vikt för att Grön Flaggprojektet har introducerats på de 
båda skolorna och att det lever vidare i verksamheten. Även deras närmiljö har påverkat 
dem positivt och de vill gärna använda sig av sin närmiljö i undervisningen. Båda 
skolorna har lyft fram en drivande person som en avgörande faktor i deras arbete med 
Grön Flaggprojektet. Däremot skiljer sig skolorna åt när det gäller hur deras drivande 
personer bedriver arbetet. På den första skolan är det den drivande personen som är 
ansvarig för hela skolans Grön Flaggarbetet, skulle denna person sluta skulle Grön 
Flaggprojektet avstanna. Medan den andra skolans drivande person har ansvar för att 
sammanställa rapporteringen och hålla kontakten med Håll Sverige Rent. Det framkom 
vid intervjun att skulle den drivande personen sluta skulle någon annan i personal 
gruppen tar över personens arbete. På skola två är alla involverade i Grön 
Flaggprojektet och arbetar med det tillsammans medan skola ett är det den drivande 
personen som håller i Grön Flaggprojektet.  
 
Skillnaderna som har framkommit ur undersökningsmaterialet visar framför allt på att 
på skola ett arbetar det några få pedagoger med Grön Flaggprojektet medan på skola två 
arbetar hela skolan med Grön Flaggprojektet. Även om det finns skillnader i 
arbetssätten ansåg skolorna att de hitta ett fungerande arbetssätt för att driva 
miljöarbetet. Arbetssätt är den faktorn som är viktigast för att Grön Flagg kan leva 
vidare i skolverksamheten utan det skulle projektet upphöra eller falla i glömska. 
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4 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en diskussion kring studiens genomförande och resultat samt 
förslag på vidare forskning. 

4.1 Metoddiskussion 

Vår förhoppning med studien var att den skulle ge ökad kunskap om vad det är som gör 
att ett projekt som Grön Flagg lever i skolverksamheten. Vi anser att en kvalitativ 
fallstudie är mest lämplig då vi ville studera det insamlade materialet ur ett 
helhetsperspektiv. Enligt Merriam (1997) bygger den kvalitativa fallstudien i stor 
utsträckning på att informationen inhämtas från intervjuer, observationer och dokument 
av olika slag. Merriam anser att det är en styrka att använda olika metoder i fallstudier, 
då den ena metodens svagheter kan komplettera den andra och tvärt om. En styrka i vår 
studie anser vi är att vi kompletterat intervjuer med observationer och dokumentstudier 
då den ena metoden styrker den andra. Ejvegård (1996) påpekade att det var viktigt att 
förbereda sig inför intervjun. Genom att vi studerade dokumenten innan vi genomförde 
intervjuerna och observationerna fick vi en bra grund i hur vi skulle utforma frågorna 
till intervjuerna samt vad vi skulle titta efter vid observationerna. Vid observationerna 
fick vi möjlighet att studera verksamheten som helhet och som ett komplement till 
pedagogernas åsikter. Patel och Davidsson (2003) menar att man ska vara medveten om 
att den som ska observeras kan påverkas av situationen eller så kan den som observerar 
i sin tur påverka observationen. Då vi inte informerade om syftet med vårt besök vid det 
andra tillfället då vi anser vi heller att vi inte påverkade eller att allt var tillrättalagt vid 
dessa observationer.  
 
Vid mindre undersökningar påpekar Bell (2000) att man kan få nöja sig med att tillfråga 
de personer som är tillgängliga och villiga att medverka i undersökningen. Vårt urval 
hade lika gärna kunnat vara andra skolor så länge som våra urvalskriterier var uppfyllda. 
Resultatet hade kunnat vara annorlunda men syftet med studie var inte att generalisera 
resultatet vilket inte heller görs vid kvalitativa studier. Vi anser att det var en fördel för 
studien att vi fick möjlighet att inte bara intervjua pedagoger som hade ansvaret för 
Grön Flaggprojektet utan även fick åsikter av andra pedagoger. På grund av 
pedagogernas pressade schema fick vi utföra två av de tre intervjuerna med att intervjua 
pedagogerna två och två. Vi upplevde att dessa intervjuer gav oss mer information än 
den intervju som genomfördes med en pedagog, under dessa intervjuer förde 
pedagogerna ett resonemang mellan sig vilket gjorde att deras svar blev mer detaljerade. 
 
Ejvegård, (1996) påtalade en del nackdelar med att banda intervjuerna, så som att det 
kunde vara hämmande för respondenterna samt att det tar tid att transkribera materialet. 
Vi anser dock att fördelarna övervägde nackdelarna då vi kunde fokusera på svaren 
samt att vi var väl förtrogna med intervjumaterialet vid analysarbetet.  
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Bell, (2000) betonar att man bör sträva efter att uppnå så hög trovärdighet som möjligt. 
Vilket vi har haft i åtanke då vi valt att utföra intervjuer, observationer, dokumentstudier 
samt analysarbetet gemensamt.  

4.2 Resultatdiskussion 

Vi ansåg att det skulle vara intressant att undersöka vilka faktorer som är av vikt när det 
gäller att arbeta med miljöfrågor i skolverksamheten och valde att inrikta oss på ett 
etablerat miljöprojekt Grön Flagg. Vårt syfte med studien är att undersöka vilka faktorer 
som är centrala för att arbetet med Grön Flagg ska leva vidare i skolverksamheten. Vi 
fann fyra centrala faktorer som vi har fokuserat på i vårt resultat och dessa är 
pedagogernas miljöintresse, skolans närmiljö, drivande person och arbetssätt.  
 
Grön Flagg är ett projektarbete som är riktat mot förskola, grundskola och 
gymnasieverksamhet. Orsaker till att Grön Flagg kan benämnas som projekt beror på att 
det ska bedrivas utifrån projektarbetets olika principer som Skrøvset och Lund (2000) 
presenterar. Problemorientering, deltagarstyrning och den exemplariska principen är alla 
representerade i Grön Flaggarbetet. Något som vi fann ur studiens resultat var att 
deltagarstyrning har lett till att pedagogerna upplever att elevdemokratin har ökat på 
skolorna och eleverna visar intresse när de aktivt deltar i miljöråden som ingår i Grön 
Flaggprojektet. Skolorna vill även poängtera att det har skapats en lugnare stämning 
bland eleverna vilket de tror har att göra med den ökade inblicken i elevdemokratins 
betydelse och för att de arbetar åldersblandat när de arbetar med Grön Flagg. Helldén 
(1994) anser också att det har stor betydelse i undervisningen om eleverna är delaktiga 
och att de får tydliggöra sina egna tankar och blir medvetna om hur deras kamrater 
tänker. Den ena skolan kan även instämma med Holmberg och Naessén (1995) samt 
Skrøvset och Lund (2000) om att det är mycket viktigt att arbeta med deltagarprincipen 
för att arbetet ska kunna flyta på utan större bekymmer. På skola ett, känner 
pedagogerna ett bekymmer över att de inte har med sig all personal vilket leder till att 
de måste driva på personalen för att miljöarbetet inte ska avstanna. En orsak till deras 
bekymmer anser vi är att de inte har lyckats med att engagera all personal på skolan. 
Holmberg och Naessén (1995) menar att problem med deltagarstyrningen kan leda till 
att gruppen får svårt att arbeta med projektet, arbetet fortlöper inte på ett smidigt sätt. 
En bidragande orsak till att skola två har en positivare inställning till Grön 
Flaggprojektet anser vi beror på att den drivande personen har lyckats med att göra alla i 
verksamheten delaktiga i Grön Flaggprojektet.  
 
Det framkom ur vår studie att pedagogerna har ett miljöintresse som de använder sig av 
i verksamheten för att inspirera eleverna till ett medvetet intresse för miljön. Flera 
författare Dysthe (1996), Harlen (1997) och Sjøberg (2000) menar att läraren har en 
avgörande roll när det gäller att skapa en god inlärning, engagera eleverna och få 
eleverna delaktiga i undervisningen. Lärarens positiva attityd till undervisningen bidrar 
till att eleverna lättare kan tillgodose sig kunskap. Pedagogerna poängterade att det är 
viktigt att inspirera eleverna så de blir miljöintresserade och att de blir medvetna om 
vilka konsekvenser den egna livsstilen har på miljön. Vi menar att det är pedagogernas 
miljöintresse som har bidragit till att de har börjat arbeta med Grön Flaggprojektet på 
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skolorna eftersom de anser att det är mycket viktigt att föra vidare sitt miljöengagemang 
till eleverna. Våra egna erfarenheter är även att engagerade och inspirerade lärare är 
mycket givande i undervisningen för att deras intresse smittar av sig på ett sätt som gör 
att undervisningen blir lättare att ta till sig. 
 
Närmiljön är en ytterligare faktor som framkom ur resultatet. Båda skolorna var belägna 
nära naturområden vilket de använde sig av i sina verksamheter. De ser sin omgivning 
som en inspiration i sitt arbete. Där de bedriver undervisning flera gånger i veckan i 
olika sammanhang. Pedagogerna uttrycker även en önskan om att skapa en känsla för 
skogen hos eleverna och på så sätt få dem miljömedvetna. Vi anser att 
miljöundervisningen som bedrivs på skolorna utgår ifrån elevernas erfarenheter genom 
att de använder sig av deras närmiljö något som eleverna har kännedom om och kan lätt 
relatera till. Helldén (1994) understryker att undervisningen bör utgå från elevernas 
erfarenheter för att den ska vara meningsfull. Författaren menar vidare att utifrån 
erfarenheterna kan läraren sedan möta eleverna med utmanande frågor för att 
undervisningen ska vara givande för eleverna. Andersson Bolin (2001) anser att 
eleverna bör sätta sin kunskap i ett sammanhang och reflektera över sin kunskap. Vår 
uppfattning utifrån studiens resultat är att närmiljön har bidragit till att skolorna har sett 
Grön Flaggprojektet som ett bra komplement till deras vardagliga undervisning när det 
gäller miljöarbete. Närmiljön för de båda skolorna är en bra utgångspunkt i miljöarbetet 
då det är ett konkret material till undervisningen. 
 
Axelsson (2000) menar att miljöundervisningen i skolan utformas av dem som har 
starka miljöideologiska värderingar, vilket författaren kallar ”eldsjälar”. Anledningen är 
att målen för miljöundervisningen är mycket fria och tolkningsfriheten leder till en 
osäkerhet inom området. Pedagogerna anser att det måste finnas en person i 
verksamheten som har huvudansvaret, en som driver på miljöarbetet. Vi fann att den 
drivande personen på de båda skolorna har olika ansvar vad det gäller Grön 
Flaggprojektet vilket är tydligare beskrivit i resultatet. Skillnaden vi kunde se på dem 
som är de drivande personerna på de båda skolorna är av olika karaktär. Drivande 
person på skola etts drev Grön Flaggprojektet mer för sin egen skull utifrån sitt eget 
miljöintresse och ansåg det viktigt att föra vidare till eleverna och lyckades inte 
engagera övriga pedagogerna. Drivande person på skola två drev det tillsammans med 
all personal på skolan där alla hade ett lika stort intresse för deras Grön Flaggprojekt, 
det var skolan som drev projektet med den drivande som huvudansvarig. Vi anser att det 
måste finnas en drivande person i ett projekt. Men för att inte arbetet ska bli för tungrott 
bör fler personer engageras i projektet. 
 
Skrøvset och Lund (2000) menar att projektarbete ska utgå ifrån att alla deltagare ska 
vara delaktiga vid både planering, genomförande och bedömning. Lärarens uppgift är 
att styra upp projektet med tydliga avgränsningar så eleverna kan nå de mål som är 
angivna för projektet. Eleverna måste känna sig delaktiga för att de ska vara motiverade 
och här har läraren ett stort ansvar att släppa in eleverna i projektet. Vi kan konstatera 
att arbetssätt är det som är den viktigaste orsaken till att Grön Flaggprojektet lever 
vidare på skolorna. Båda skolorna har arbetat fram sina egna arbetssätt som de driver 
Grön Flaggprojektet efter vilket de har anpassat efter sina verksamheter. Anledningen 
till att vi anser arbetssätt som den viktigaste faktorn är att utan den skulle Grön 
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Flaggprojekten avstanna. För att ett långvarit projekt ska kunna stanna kvar i 
skolverksamheten måste det fungera tillsammans med all annan verksamhet som 
bedrivs och inte kräva allt för stor arbetsinsats av pedagogerna. 

4.3 Slutord 

Projektarbetet Grön Flagg som vår studie har utgått ifrån bedrivs på olika sätt på de två 
skolorna vi har studerat. Vi kan konstatera att det finns fyra faktorer som framkom ur 
vårt resultat. Dessa faktorer anser vi bör finnas med i Grön Flaggprojekt. Miljöintresset 
är det som har drivit pedagogerna till att börja arbeta med miljöprojektet Grön Flagg. 
De ansåg det mycket viktigt att använda sitt miljöintresse i undervisningen för att 
eleverna ska bli miljöintresserade. Närmiljön använde de båda skolorna sig av i sin 
undervisning. Deras skolskogar såg de som ett bra komplement till undervisningen. Den 
drivande personen gjorde så projektarbetet inte avstannade utan projektet levde vidare 
för att pedagogen hade ett övergripande ansvar. Det upplevde de andra pedagogerna 
som mycket betydande och poängterade att annars skulle miljöarbete lätt bli sporadiskt i 
verksamheten. Arbetssättet som de använde sig av i sitt Grön Flaggprojekt varierade 
mellan skolorna och det framkom att ett givande arbetssätt som genomsyrar hela 
verksamheten är att föredra. Skolan där de har ett arbetssätt som genomsyrar hela 
verksamheten har miljöarbetet fått bestående effekter där miljöarbetet i verksamheten 
inte anses utgöra något merarbete, utan är integrerat i verksamheten, enligt lärarna. 
Pedagogerna hävdade att deras framarbetade arbetssätt gjort att Grön Flaggprojektet inte 
har skapat något direkt merarbetet. Vikten av att hitta ett bra arbetssätt styrker vi med 
följande citat. ”Vi har hittat en form som är vettig att arbeta efter. Det är liksom inte så 
mycket merarbete, utan den här mallen funkar på en nivå som är rimlig.”  

4.4 Fortsatt forskning 

Vårt val av ämne har varit inspirerande och vi anser att det är rätt i tiden med tanke på 
alla larmrapporter som möter oss dagligen i media. Utifrån Grön Flaggprojektet kan vi 
tänka oss bedriva studier över en längre period för att även kunna ha med 
elevperspektivet i studien. En annan utgångspunkt skulle vara att jämföra Grön 
Flaggprojektet med andra former av projekt inom andra verksamheter för att se 
eventuella likheter och olikheter i att driver ett projekt. 
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Bilaga  

 
Intervjufrågor  
 
 
Syfte med studien är att undersöka vilka faktorer som är centrala för att arbetet med 
Grön Flagg ska leva vidare i skolverksamheten.  
 
 
Intervjufrågor  
 

1. Varför har ni Grön Flagg på er skola? 
2. Hur arbetar ni med det på skolan? 
3. Vad är det som gör att arbetet fortsätter? 
4. Vad betyder Grön Flagg för er skola 

 
 


